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FOLKOVÁNÍ U VĚŽE PODĚKOVÁNÍ StAROStKy mĚStA

WORKOUtOVÉ HŘIŠtĚ V tÝNIŠtI NAD ORLICÍ

   Vážení občané,

dovolte mi, abych vám před-
stavila další významný počin při 
zkrášlování našeho města Týniště 
nad Orlicí. Náš občan pan Michal 
Vik ve svém volném čase a z vlast-
ních finančních zdrojů vybudoval 
toto příjemné posezení u řeky Or-
lice. Je to již druhý krásný počin 
našich občanů v  tak krátké době, 
následuje po akci - výmalbě pod-

chodu pod železniční tratí dětmi 
ze Základní školy. A nejen to, pan 
Vik nakazil i  jiné občany, kteří se 
k němu přidali a vyčistili schody do 
řeky, vytáhli z řeky staré pneumati-
ky nebo opravili plošinu na mostku 
přes slepé rameno. Všichni, kteří 
toto místo navštívili, jsou překva-
peni, jak krásné místo vzniklo. Do-
konce i  „mlaďáci“, co si tam jdou 
vypít svoje „čúčo“ rovněž pochopi-
li, že je slušné si lahve zase odnést.
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Věřím, že tento dobrý skutek 
inspiruje i  vás. Pokud máte před-
stavu, jak pomoci ve svém volném 
čase městu Týništi nad Orlicí a při-
lehlým obcím, vedení města vám 
velice rádo pomůže.

Stále platí, jaké si to zde v  Tý-
ništi a  okolních obcích uděláme, 
takové to budeme mít a v takovém 
prostředí budeme žít. Pane Viku 
a všichni ostatní, děkuji Vám za Váš 

nápad a čas.

Výzva pro vás, vážení spoluobča-
né, pokud znáte někoho, kdo si také 
zaslouží za svou práci poděkování 
a  zveřejnění ve zpravodaji města, 
napište mi na adresu galbickova@
tyniste.cz.

Ing. Jana Galbičková, starostka 
města

je vznik komunity se společným zá-
jmem. Tento sport pochází z USA 
a zemí východní Evropy, kde se stal 
jedním z nosných pilířů v prevenci 
proti kriminalitě. Při navrhování 
sportovních prvků budeme klást 
důraz na design, bezpečnost a  na 

potřeby vás, místních obyvatel 
a uživatelů hřiště. Přijďte si s námi 
o  tomto sportovním trendu popo-
vídat. Na setkání se těší starostka 
města Ing. Jana Galbičková.

Ing. Jana Galbičková, starostka 
města

   

Ve středu 21. 9. 2016 od 16 ho-
din se koná schůzka starostky měs-
ta Ing. Jany Galbičkové se všemi 
zájemci o  zřízení tohoto nového 
sportoviště.

Street workoutové hřiště je mo-
derní název pro cvičení na veřej-

ných hřištích. Protože je ve všech 
cvičeních využívána vlastní váha, 
jsou na ocelových konstrukcích 
upevněny hrazdy, bradla, žebřiny, 
lavice apod. Na těchto zařízeních 
mohou sportovat děti i dospělí do 
pozdního věku. Tradičním znakem 
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VÝbORy A KOmISE mĚStA tÝNIŠtĚ NAD ORLICÍ

Zastupitelstvo města týniště nad 
Orlicí zřídilo v  rámci své kompe-
tence výbory:

Finanční výbor - ve své činnos-
ti se řídí § 119 zákona č. 128/2000 
Sb. Provádí kontrolu hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky 
obce. Podílí se na přípravě rozpočtu 
města a  předkládá návrhy na jeho 
vhodné využití. Vyhodnocuje hos-
podaření obecního úřadu, vyjadřuje 
se k prodeji či nákupu nemovitého 

majetku a řeší další finanční záleži-
tosti města.
V  Týništi n. O. pracuje Finanční 
výbor v  tomto složení: Ing. Jaro-
slav Matička (ODS), Ing. Kuběnová 
Ivanka (KDU-ČSL), MUDr. Vaník 
Jan (KSČM), Mgr. Píšová Mar-
kéta (Vých.), Mgr. Ing. Ládr Ivan 
(NT), Stolín Libor (TOP 09), Ing. 
Oubrechtová Ivana (zapisovatelka)

Kontrolní výbor - ve své činnos-
ti se řídí § 119 zákona č. 128/2000 

Sb. Kontroluje plnění usnesení za-
stupitelstva a  rady města. Kontro-
luje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory, komisemi a měst-
ským úřadem na úseku samostatné 
působnosti.
V  Týništi n. O. pracuje Kontrolní 
výbor v tomto složení: Winkler Ma-
rek (ZpT), Matějus Josef (ČSSD), 
Koldinský Libor (TOP 09), Ond-
ráčková Marie (KSČM), Kalouso-
vá Jana (Vých.), Forejtek Bohuslav 
(ZpT), Sedláček Štěpán (NT), Mál-

ková Lenka (zapisovatelka)

Osadní výbory obcí - předkládají 
návrhy týkající se rozvoje obcí, vy-
jadřují se k  návrhům a  podnětům 
předkládaných občany obce, kte-
ří jsou hlášeni k  trvalému pobytu 
v dané obci.
Osadní výbor Křivice – předsedky-
ně Ing. Simona Pechová
Osadní výbor Rašovice – předseda 
Winzberger Ladislav
Osadní výbor Petrovice – předseda 

Jiří Haken
Osadní výbor Štěpánovsko – před-
seda Richard Holenda

Rada města týniště nad Orlicí 
zřídila v  rámci své kompetence 
komise:

Sportovní komise - ve své čin-
nosti se řídí ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb. Členové komise 
připravují, organizují a  koordinují 
sportovní akce ve městě a  obcích, 
zajišťují potřeby a rozvoj sportovní-
ho vyžití obyvatel města, vyjadřují 
se k  otázkám v  oblasti sportu vše-
obecně. Komise předkládá návrhy 
radě města.
Mgr. Beránek Miloslav (KSČM), 
Rydrych Luboš (ČSSD), Winkler 
Marek (ZpT), Ing. Musil Petr (TOP 
09), Pokorný Jaroslav (ZpT), Polášek 
Vladimír (Vých.), Jelínek Vladimír 
(NT), Ullwerová Jaroslava (ZpT), 
Komárková Milada, Říha Karel, Pa-
lánová Ilona (zapisovatelka)
 
bytová komise - koordinuje rozvoj 
bytového fondu města Týniště n. O., 
organizuje přidělení bytů zájemcům 
o byt, koordinuje údržbu bytů apod. 
Vyjadřuje se k  bytovým otázkám 
všeobecně. Předkládá návrhy radě 
města.
PharmDr. Černínová Irena (ODS), 
Nedomanská Eva (ČSSD), Zahálka 
Zdeněk (KSČM), Ing. Oubrechtová 
Ivana, Špačková Vlastimila, Křišťá-
ková Jana (zapisovatelka)

Stavební komise - koordinuje roz-
voj města Týniště n. O. po stránce 
stavební. Je poradním orgánem rady 

města v záležitostech nové zástavby, 
přípravy stavebních parcel a  jiných 
významných staveb.
Ing. Lesenská Vladimíra (ČSSD), 
Malý Zdeněk (ČSSD), Vik Michal 
(TOP 09), Winzberger Ladislav 
(KSČM), Mňuk Petr (Vých.), Ing. 
Matička Jaroslav (ODS), Ing. Tošov-
ský Lukáš (NT), Ing. Tošovský Josef 
(ODS), Hejna Zdeněk, Orságová 
Jana (zapisovatelka)

Kulturní a školská komise - členo-
vé komise ve své kompetenci připra-
vují, organizují a koordinují kultur-
ní a společenský život. Informují se 
o své činnosti a vzájemně se podpo-
rují při organizování společenských 
a kulturních akcí.
Koldinský Libor (TOP 09), Dušková 
Silvie (ČSSD), Ullwerová Jaroslava 
(ZpT), Otavová Tereza (KDU-ČSL), 
Mgr. Beránek Miloslav (KSČM), 
Matušková Jana, Stodůlková Dag-
mar (Vých.), Mgr. Kajn Milan, Be-
ňová Iva, Bc. Ullrichová Alena, Mgr. 
Plašil Pavel, Mgr. Kavka Tomáš, 
Kalousová Jana, Vašátková Jarmila, 
Stráník Matěj (NT), Mgr. Polášková 
Ivana (zapisovatelka)

Sociální a zdravotní komise – řeší 
otázky sociální a  zdravotní všeo-
becně. Sestavuje přehled o sociálně 
slabších občanech, pomáhá jim za-
jišťovat jejich potřeby a vyjadřuje se 
k sociálním dávkám.
Mgr. Tichá Jana (ZpT), MUDr. 
Otava Josef (ČSSD), Mgr. Vacková 
Marie, Plančíková Lydie, Mgr. He-
relová Milena, Zahrádka Petr, PhDr. 
Čepelková Veronika (KDU-ČSL), 
Kupcová Jana (KSČM), Provazníko-
vá Jana (Vých.), Bc. Koldinská Jin-

dra (NT), Veselka Josef, MBA (NT), 
Mgr. Bečvářová Lenka, Beranová 
Marta (zapisovatelka)

Komise pro životní prostředí - vy-
jadřuje se a řeší otázky veřejné zele-
ně. Dohlíží na pořádek a využívání 
veřejných prostranství, ochranu ži-
votního prostředí.
Nadrchal Pavel (Vých.), PhDr. Jane-
ček Lukáš (KDU-ČSL), Kalina René 
(KSČM), Bc. Bednářová Tereza 
(NT), Urbánek Josef (zapisovatel)

Komise pro územní plán – byla zří-
zena za účelem přípravy a schvalo-
vání nového územního plánu města 
Týniště n.O. a přilehlých obcí. Podílí 
se na přípravě rozvoje města, řeší 
zásadní urbanistický vzhled a  při-
pravuje stanoviska pro jednání rady 
města a zastupitelstva města.
Ing. Galbičková Jana (ZpT), Ing. 
Štěnička Stanislav, Vik Michal (TOP 
09), Hejna Zdeněk (zapisovatel)

Komise prevence kriminality – 
byla zřízena za účelem podchyce-
ní negativních kriminálních jevů. 
Radu města informuje a  předkládá 
podněty pro rozhodnutí v otázkách 
kamerového systému, bezpečnosti 
města, koordinace práce zúčastně-
ných složek na území města, na-
vrhuje zlepšení v  oblasti prevence 
kriminality- krádeží kol, opilectví, 
vandalismu, porušování doprav-
ních předpisů, úpravu na místních 
komunikacích, ochrany a  školení 
seniorů v  rámci podomních a  po-
chůzkových prodejů či předvádě-
cích akcí.
Ing. Galbičková Jana (ZpT), Šimon 
Zdeněk, Štěpánek Martin, DiS., Ing. 

Paštika Jan, Mgr. Bečvářová Lenka, 
Ing. Veselá Iva (zapisovatelka)

Komise pro výběrová řízení a  ve-
řejné zakázky – hodnotí a schvaluje 
výsledky výběrových řízení a veřej-
ných zakázek.
Ing. Tošovský Josef (ODS), Mgr. 
Tůma Jiří (ODS), Ing. Matička Ja-
roslav (ODS), Winzberger Ladislav 
(KSČM), Mgr. Tichá Jana (ZpT), 
PhDr. Ing. Janeček Lukáš (KDU-
-ČSL), Rydrych Luboš (ČSSD), 
Malý Zdeněk (ČSSD), Ullwer Miloš 
(Východočeši), Bohuslav Forejtek 
(ZpT), Hejna Zdeněk (zapisovatel)

Komise pro projednávání přestup-
ků – přestupkové řízení a udělování 
pokut.
JUDr. Urbánek Jindřich, Štěpánek 
Martin DiS., Forejtek Bohuslav 
(ZpT), Mgr. Polášková Ivana

Komise povodňová - zřízena za 
účelem prevence a  řešení následků 
spojených s  povodněmi a  jinými 
jevy způsobenými počasím.
Ing. Galbičková Jana (ZpT), Ing. 
Paštika Jan, Baše Pavel, Štěpánek 
Martin Dis, Bohatý Miroslav, Ing. 
Drozdík Lukáš (TOP 09), Šimon 
Zdeněk, Nejedlíková Blanka (Po-
vodí Labe), Urbánek Josef (zapiso-
vatel)

Komise pro převod majetku Spor-
tovního klubu týniště n. O.
Mgr. Beránek Miloslav (SK), Po-
korný Jaroslav (SK), Winkler Marek 
(SK), Nadrchal Pavel (město Týni-
ště), Ing. Galbičková Jana (město 
Týniště)
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•	 Dne 9. 7. 2016 se konala běžecká 
akce „Běh týnišťskými pralesy 
2016“. Paní starostka převzala 
nad touto akcí záštitu.

•	 Téhož dne na louce v  lokalitě 
Suté Břehy starostka města od-
dala šťastný mladý pár.

•	 12. 7. 2016 přijala starostka měs-
ta pozvání do „Lidového domu“ 
v Týništi n.O., kde řešila úpravu 
a údržbu dvora.

•	 13.  7.  2016 projednala starostka 
záležitosti týkající se Osadního 
výboru Křivice s  p. Ing. Pecho-
vou, předsedkyní OV. Současně 
přijala pozvání na oslavu 620 
let Křivic, která se uskutečnila 
13. 8. 2016 na fotbalovém hřišti 
v Křivicích.

•	 13.  7.  2016 se starostka města 
setkala se zástupci Sokola Křivi-
ce p. Kočím a  p. Štěpánem, kde 
projednali možnosti rekonstruk-
ce volejbalového hřiště a získání 
dotací. Cílem všech zúčastně-
ných je vybudovat v  Křivicích 
víceúčelové hřiště s umělým po-
vrchem a dětské hřiště.

•	 13. 7. 2016 se starostka města zú-
častnila společné porady staros-
tů měst a obcí v Třebechovicích 
p. O. v  rámci přípravy projektu 
„Propagace vodního díla Alba“

•	 13. 7. 2016 řešila starostka města 
společně s  předsedou osadního 
výboru Štěpánovsko p. R. Holen-
dou termíny zadání oprav křížku 
(září 2016), opravu fasády osad-
ního domu (podzim 2016), opra-
vu turistického posezení u domu 

OV (září  2016) a  zprovoznění 
studny. Upozorňujeme - studna 
je plně funkční, voda však není 
pitná.

•	 A  téhož dne večer zasedala Ko-
mise pro územní plán, kde sta-
rostka města představila rozvo-
jové záležitosti na další období. 
Z  nejdůležitějších záležitostí 
uvádíme:

•	 Budova Turkova 37 (bývalý fo-
tograf) – demolici a  výstavbu 
nové křižovatky plánujeme zadat 
v roce 2018, v roce 2017 připra-
víme projektovou dokumentaci.

•	 Budovy za železničním přejez-
dem vlevo – v roce 2016 zbourá-
me, pláň začistíme, zabezpečíme 
vodní náhon a  vyčkáme na do-
končení stavby podjezdu v  roce 
2020.

•	 Hala Mírové nám. 234 – v  roce 
2017 nabídneme občanům halu 
k  demolici a  odvozu. Vznikne 
zde odpočinková zóna a  zvažu-
jeme přemístění tržiště z náměstí 
na místo po zbourané hale. Tím-
to opatřením vzniknou na ná-
městí nová parkovací místa.

•	 Křižovatka na náměstí naproti 
Spořitelně – v  roce 2017 plánu-
jeme její rozšíření pro snadný 
výjezd vozidel z náměstí.

•	 Volná plocha na sídlišti Střed – 
v roce 2017 zadáme projektovou 
dokumentaci na přípravu parko-
vacích míst (cca 10-12) a zřízení 
odpočinkové zóny. Tento velký 
pozemek slouží jako rezerva 
k případné zástavbě.

•	 Prostor před Vodárenskou věží 
směrem k parku – zde počkáme 
na dokončení podjezdu 2020. 
Plocha by měla sloužit spole-
čensko-kulturnímu vyžití našich 
občanů.

•	 Hasičská zbrojnice – 19. 9. 2016 
bude na zasedání Zastupitelstva 
města představena studie umís-
tění nové hasičské zbrojnice v lo-
kalitě za atletickým stadionem.

•	 Rekonstrukce ZUŠ a  přístavba 
nových učeben – dne 19. 9. 2016 

   

bude na zasedání Zastupitelstva 
města představena architekto-
nická studie.

•	 Víceúčelové hřiště v  Křivicích – 
stavbu plánujeme v  roce 2018-
2019.

•	 Cyklostezka Týniště – Křivice 
- v  roce 2016 bude dokončena 
projektová dokumentace. Vý-
stavbu cyklostezky plánujeme 
2017-2018.

•	 Víceúčelové hřiště U  Dubu – 
projektová dokumentace 2017, 
výstavba 2018.

•	 A snad nejdůležitější akce: pod-
jezd pod železniční tratí – zde 
se podařilo vyjednat se Sprá-
vou železniční a  dopravní cesty 
zrychlení výstavby podjezdu, 
který bude dokončen již v  roce 
2020. Dobrá zpráva pro všech-
ny, kteří se dnes „trápí“ dlouhým 
čekáním u závor přes železniční 
přejezd.

•	 Dne 20.  7.  2016 starostka měs-
ta pozvala na jednání zástupce 
Sportovního klubu p. Pokorného 
v  rámci vyjednávání o  převo-
du majetku SK Týniště n.O. na 
město Týniště n.O. Starostka se 
po dohodě s  p. Pokorným ujala 
vyjednáváním na Ministerstvu 
školství, mládeže a  tělovýcho-
vy ohledně udržitelnosti dotací, 
vyjednáváním s  Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech ma-
jetkových a  Sokolskou Župou 
Orlickou. V  rámci řešení této 
záležitosti Rada města jmeno-
vala dne 25. 7. 2016 Komisi pro 
převod majetku SK Týniště na 
město Týniště n. O. ve složení: p. 
Pokorný, p. Winkler, Mgr. Berá-
nek (všichni za SK) a p. Nadrchal 
a  Ing. Galbičková (vedení měs-
ta).

•	 Téhož dne se uskutečnilo zase-
dání Povodňové komise, která 
mimo jiné řešila následky a opat-
ření bleskové povodně v  Křivi-
cích.

•	 21. 7. 2016 přijala starostka měs-
ta Ing. Němce, starostu města 

Třebechovic p. O. a p. Tomašíka 
za účelem projednání turistické-
ho zviditelnění města Týniště n. 
O. v rámci akce „Propagace vod-
ního díla Alba“.

•	 22.  7.  2016 provedla starostka 
města kontrolu rekonstrukce 
chodníků v  ulicích Dukelská, 
Palackého a  Mírové náměs-
tí, výstavbu plotu a  chodníku 
u  Mateřské školy U  Dubu a  re-
konstrukci podlah rentgenové 
ordinace na Poliklinice.

•	 27. 7. 2016 přijala starostka před-
sedu Osadního výboru v  Petro-
vicích p. Hakena, kde společně 
zkontrolovali rozsah doposud 
provedených prací a  termíny 
dalších akcí v  rámci obcí Petro-
vic a Petroviček.

•	 2. 8. 2016 starostka města navští-
vila Krajský úřad Královéhra-
deckého kraje v  rámci příprav 
rekonstrukce silnice a  výstavby 
nových mostů Týniště n. O. – Al-
brechtice.

•	 3. 8. 2016 projednala s ředitelem 
Kulturního centra panem Stolí-
nem další směřování Kulturního 
centra.

•	 8.  8.  2016 navštívil starostku 
města zástupce TJ Petrovice p. 
Komárek. Hovořili mimo jiné 
o možnosti převodu majetku TJ 
Petrovice na město Týniště n. O.

•	 11.  8.  2016 poděkovala starost-
ka města p. J. Pažitné za vedení 
městské kroniky.

•	 13.  8.  2016 starostka města od-
dávala mladé páry v  Nové Vsi, 
zúčastnila se oslav 620 let Křivic 
a  přijela podpořit Petrovickou 
pouť.

•	 17.  8.  2016 projednala starost-
ka města společně s  vedoucím 
odboru správy majetku a  pro-
jektantkou školního hřiště za 
Základní školou projektovou 
dokumentaci a  přípravné práce 
pro zadání výběrového řízení na 
zhotovitele.

Ing. Jana Galbičková
starostka města

SPOLEčENSKÁ KRONIKA

     Životní jubilea:
90 let Libuše Wagenknechtová

85 let Aloisie Fajfrová
 Zdenka Mašková
 Silva Táčnerová

80 let Marie Jindrová
 Zdenka Prošvicová
 Věra Bačinová

Vítáme na svět:
Marek Baše
Sofie Šintáková
Eliška Bendová
Anna Bendová
Jan Štregl
Julie Štreglová
Alex Novotný
Lucie Lodrová

Rozloučili jsme se:

Václav Boháč (85)
Miluše Marková (66)
Anna Řeháková (83)
Miroslav Styblík (65)
Libuše Syrová (85)
Eliška Thořová (95)
Hana Zmeškalová (52)
Alena Hnátková (80)

Vzpomínka

Dne 20. září uplyne již 10 smut-
ných let, kdy nás opustila naše 
milá maminka a  babička, paní 
Ludmila Růžičková.

Stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu v Tý-
ništi nad Orlicí, paní Evě Gavulo-
vé a paní Zdeně Sekyrové ze SPOZ 
za blahopřání a dárky k mým na-
rozeninám.

Jaroslava Rázková

Děkuji naší paní starostce Janě 
Galbičkové za příkladnou údrž-
bu přírodní lokality kolem řeky 
Orlice od loděnice až po železné 
schůdky. Rovněž děkuji panu Vi-
kovi za obnovení stolku a lavičky.

Milovníci Orlice tak můžou 
trávit příjemné a osvěžující chvíle 
v krásné přírodě u řeky.

Marie Šmídová

Srdečně děkujeme městskému 
úřadu a Sboru pro občanské zále-
žitosti – paní B. Švábové a J. Mi-
chálkové za blahopřejný projev, 
květiny a dárek k našemu zlatému 
výročí svatby. 

František a Vlasta Počepických



A) Schvaluje

1. Smlouvu o právu provést stavbu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Lukášem Lorencem v  rámci 
akce „Oplocení pronajaté části 
pozemku č.p. 1665 v k.ú. Týni-
ště nad Orlicí“.

2. Žádost osadního výboru Křivi-
ce na posunutí nočního klidu 
na den 13.  8.  2016 z  důvodu 
oslav 620 let na fotbalovém hři-
šti do druhé hodiny ranní dne 
14. 8. 2016.

3. Členy Komise pro převod ma-
jetku SK Týniště nad Orlicí na 
město Týniště nad Orlicí ve 
složení: Pokorný Jaroslav (SK), 
Mgr. Beránek Miloslav, Marek 
Winkler, Ing. Jana Galbičková, 
Pavel Nadrchal.

4. Udělení mimořádné odměny 
formou DPP pro p. Mgr. Hanu 
Šimánovou za realizované vý-
tvarné práce v  podchodu pod 
železničním přejezdem.

5. Členku likvidační komise paní 
Janu Orságovou místo paní Vaš-
kové Dany.

6. Jako oddávající zastupitelku 
města Ing. Markétu Píšovou.

7. Umístění naváděcích cedulí na 
sloupy veřejného osvětlení pro 
MVDr. Jaroslava Šedivého: 4 ks 
za 3200 Kč + DPH a ukládá sta-
rostce města smlouvu podepsat.

8. Vítěze VŘ na zakázku „Rekon-
strukce páteřních rozvodů ZTI 
bytového domu, na Bělidle 950, 
Týniště nad Orlicí, pana Tomá-
še Dostála, Štěpánovsko 3, 517 
21 Týniště nad Orlicí za cenu 
776 708,81 Kč bez DPH (režim 
přenesené daňové povinnosti) 
a ukládá starostce města smlou-
vu podepsat.

9. Vítěze VŘ na zakázku „Webové 
stránky pro město Týniště nad 
Orlicí“ společnost as4u.cz, s.r.o., 
Jana Masaryka 195/24, 120 00 
Praha 2, IČO 28884035 a uklá-
dá starostce města smlouvu po-
depsat.

10. Otevření jedné třídy v MŠ Měs-
to pro děti od 2 do 3 let. Počet 
dětí ve třídě 20.

11. 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 375 
Kč. Nájem na dobu určitou od 
15. 8. 2016 do 16. 9. 2016, PO-
-PÁ a pověřuje starostku smlou-
vu podepsat.

12. Vstup města Týniště nad Orlicí 
do projektu „Potravinová a ma-
teriální pomoc nejchudším oso-
bám“ v  rámci OP potravinové 
a  materiální pomoci nejchud-
ším osobám z  Fondu evropské 
pomoci nejchudším osobám 
(FEAD).

13. MŠ – Město podání žádosti 
o podporu z operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
název aktivity Chůva – perso-
nální podpora MŠ (MŠMT).

14. Žádost příspěvkové organizace 
Základní škola Týniště nad Or-
licí o navýšení odpisového plá-
nu na rok 2016 o částku 18.550 
Kč. Důvodem navýšení je nákup 
el. kotle ALBA EB 150/900. Po 
navýšení bude odpisový plán 
pro rok 2016 v  celkové výši 
103.678 Kč.

15. Schvaluje f. ESOP účetní a  da-
ňovou kancelář, s.r.o., Rychnov 
nad Kněžnou, jako osobu při-
zvanou k  provedení veřejno-
správní kontroly v  Základní 
škole v Týništi nad Orlicí a uklá-
dá starostce podepsat smlouvu 
o spolupráci.

16. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola - U Dubu o na-
výšení odpisového plánu na rok 
2016 o  částku 3.375 Kč. Důvo-
dem je nákup herního prvku – 
sestava Předškolák. Po navýše-
ní bude odpisový plán pro rok 
2016 v celkové výši 25.719 Kč.

17. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola - Město o navý-
šení odpisového plánu na rok 
2016 o částku 13.896 Kč. Důvo-
dem je nákup sestavy Kulíkovy 
věžičky. Po navýšení bude odpi-
sový plán pro rok 2016 v celko-
vé výši 71.184 Kč.

18. Úpravu směrnice pro VŘ a VZ 
v bodě 7. 6. : „Lhůta pro podání 
nabídek bude min. 15 dnů ode 
dne následujícího po dni ode-
slání výzvy dodavatelům“.

19. Výzvu k  podání nabídky 
a  k  prokázání kvalifikace a  za-
dávací dokumentace k  veřejné 
zakázce malého rozsahu na 
stavební práce na akci: „Týni-
ště nad Orlicí – Rekonstrukce 
chodníků – Lokalita 8 – ulice 
Smetanova“.

20. Výši startovného na akci Cyklo-
rallye Juráška dne 3. 9. 2016 ve 
výši 80 Kč.

21. Schvaluje žádost příspěvkové 
organizace Mateřská škola – 
Město o  účelový neinvestiční 
příspěvek na dětské prodejny 
ve výši 25.000 Kč a neinvestiční 
účelový příspěvek na botníky ve 
výši 16.140 Kč a  ukládá čerpat 
z rezervního fondu.

b) bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání RM.

2. Zápis Povodňové komise ze dne 
20.  7.  2016, zápis ze Sportovní 
komise ze dne 27. 6. 2016 a ko-
mise Školství a  kultury ze dne 
27. 6. 2016.

3. Informaci Komise školské a kul-
turní a  doporučuje řediteli KC 
pro příspěvkové organizace 
města zachovat bezplatný pro-
nájem prostor KC. Externí služ-
by, zvukař apod. si hradí pří-
spěvkové organizace z vlastních 
zdrojů.

4. Termíny zasedání RM a ZM.
5. Zápis z  jednání valné hromady 

ODEKO, s.r.o., z 10. 6. 2016.
6. Informaci odboru sociálního 

a správce ubytovny Modrák tý-
kající se vybavení ubytovny ná-
bytkem.

7. Informace Odboru správního – 
sociální odbor ve věci pomoci 
občanům v  nouzi prostřednic-
tvím Charity ČR – potravinové 
a hygienické balíčky.

8. Informaci Finančního odboru 
o plnění rozpočtu 2016.

9. Protokol o  provedené veřej-
nosprávní kontrole v  Městské 
knihovně, vč. zprávy o nápravě 
nedostatků zjištěných při veřej-
nosprávní kontrole.

10. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  Domě dětí 
a mládeže, vč. zprávy o nápravě 
nedostatků zjištěných při veřej-
nosprávní kontrole.

11. Informaci Odboru životního 
prostředí o  umístění sběrných 
míst bioodpadu: Rašovice - mís-
to funkční, pro obyvatele velký 
přínos. Velké Petrovice a Štěpá-
novsko – realizace říjen  2016, 
Petrovičky a Křivice – realizace 
2017.

12. Výši nedoplatků z  nájemních 
bytů města k 30. 6. 2016 v částce 
246 865 Kč.

13. Informaci KÚ KHK ve věci sta-
vebního povolení na akci,Rozší-
ření I/11 v úseku Petrovice – Tý-
niště nad Orlicí (2 + 1)“. Řízení 
bylo zastaveno.

14. Informaci Mateřské školy 
U  Dubu o  vyhlášených výbě-
rových řízeních na pozice: ve-
doucí stravování, pomocná síla 
v kuchyni, dvě učitelky na dobu 
určitou.

15. Žádost MŠ Město o  poskytnutí 
půjčky z rozpočtu zřizovatele na 
předfinancování dotace z  ope-
račního programu Výzkum, vý-
voj a  vzdělávání, název aktivity 
Chůva – personální podpora 
MŠ v částce 64.540 Kč.

C) Zamítá

1. Žádost MŠ Město na rekon-
strukci plotu v MŠ Město z dů-
vodu vysokých nákladů na 
opravu.

D) Ukládá

1. Projednat v  ZM nové skuteč-
nosti v  rámci DSO Poorlicko 
v  likvidaci včetně Radou města 
doporučené kupní ceny za par-
ty stan 150 000 Kč, kontejner na 
stan 25 000 Kč, odpadkový koš 
20 Kč, informační tabule 1 200 
Kč vše včetně DPH.

2. Starostce města jednat s  likvi-
dátorem DSO Poorlicko v  li-
kvidaci Ing. Málkem o  RM 
navržených kupních cenách 
party stanu, kontejneru na stan, 
odpadkového koše, informační 
tabule a altánu.

3. Provést analýzu stavu zaměst-
nanců ve Službách města Týni-
ště nad Orlicí.

4. Odboru správy majetku zařadit 
do rozpočtu 2017 výdaje na vy-
malování u b y t o v n y 
„Modrák“.

5. Projednat v  Komisi životní-
ho prostředí a  Komisi školské 
a  kulturní vstup města Týniště 
nad Orlicí do projektu „Propa-
gace vodního díla Alba“.

6. Projednat rozvojové záležitosti 
města v  ZM 19.  9.  2016 na zá-
kladě jednání komise pro územ-
ní plán.

7. Vypsat nové výběrové řízení 
na post ředitelky MŠ - Město 
z důvodu nízkého počtu přihlá-
šených a pověřuje paní Ivu Štu-
lířovou řízením MŠ Město od 
1.  9.  2016 do doby jmenování 
nové ředitelky/ředitele.

8. Ředitelce MŠ U  Dubu do bez-
odkladně zjistit odpovědnou 
osobu v rámci pochybení výbě-
ru školného a požadovat náhra-
du škody.

9. Odboru finančnímu kontakto-
vat právní firmu ve věci návrhu 
smlouvy o  půjčce finančních 
prostředků na předfinancová-
ní dotace mezi městem Týniště 
nad Orlicí a MŠ Město.

10. Službám města Týniště nad Or-
licí nahradit cihlový plot MŠ 
Město, který je v havarijním sta-
vu za plot nový, jednotný s  ce-
lým areálem MŠ.

11. MŠ Město z důvodu havarijního 
technického stavu, bezpečnosti 
a  ochrany zdraví dětí odstranit 
herní prvky na školní zahradě, 
nakolik není zajištěna jejich 
bezpečnost. Viz inspekční zprá-
va ČŠI č.j. ČSIH – 65/16 –H.

12. MŠ Město zařadit do rozpočtu 
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2017 nákup nových zahradních 
herních prvků jako náhradu za 
odstraněné. Viz inspekční zprá-
va ČŠI č.j. ČSIH – 65/16 –H.

13. Provést v  měsíci srpnu a  záři 
veřejnosprávní kontrolu v  pří-
spěvkových organizacích - Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
a Kulturní centrum města Týni-
ště nad Orlicí. Pověření ke kont-
role vydá starostka města.

14. Projednat v  ZM žádost Mateř-
ské školy – Město o  navýšení 

příspěvku pro rok 2016 o částku 
13.896 Kč (navýšení odpisového 
plánu z důvodu nákupu sestavy 
Kulíkovy věžičky).

15. Zařadit do ZM převod lesních 
pozemků v  lokalitě Voklik 
z „hospodářského lesa“ do „lesa 
zvláštního určení“. RM převod 
doporučuje.

16. Službám města zajistit fyzickou 
realizaci sběrných míst biood-
padu: ve Velkých Petrovicích 
a  Štěpánovsku do konce říj-

   

Dnešní doba je plná moderních 
technologií. Původní přístrojo-
vé vybavení radiodiagnostického 
(rentgenového) pracoviště v Týniš-
ti nad Orlicí bylo sice plně funkční 
a všem normám vyhovující, ale již 
poměrně zastaralé. Nové techno-
logie nabízejí větší komfort využití 
nejen pro obsluhující personál, ale 
i  pro pacienty. Zde na týnišťském 
oddělení byl instalován komplet 
DRGEM GXR-S  Series Diagnostic 
X-Ray Systém a čtecí zařízení FUJI 
FCR Prima T2.
Největší výhodou, kterou nám cel-
ková rekonstrukce RTG oddělení 
přinesla, je zvětšení manipulační-
ho prostoru pro imobilní klienty. 
Nový elevační (výškově nastavitel-
ný) stůl usnadní uložení pacienta 

na vyšetřovací desku, což bylo na 
starém zařízení mnohdy velmi 
komplikované.
Dále odpadá přenášení snímků 
k  dalším vyšetřením po budově 
polikliniky i mimo ni. V rámci po-
likliniky proběhne v nejbližší době 
kompletní propojení mezi RTG 
a  ostatními lékaři, kteří budou 
snímky hodnotit na monitorech 
svých počítačů. Pro externí lékaře 
dostanou klienti svůj snímek ulo-
žený na CD nosiči.
Digitální zpracování rentgenových 
snímků umožňuje mimo jiné i  je-
jich dodatečnou počítačovou úpra-
vu pro ještě lepší diagnostiku.
Další nespornou výhodou, kterou 
ocení zejména personál, je způsob 
archivace obrazové dokumentace. 
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na 2016.
17. Tajemníkovi MěÚ vypsat výbě-

rové řízení na pozici pracovní-
ka Odboru životního prostředí 
na 0,5 úvazku s  nástupem od 
1. 10. 2016.

18. Městské policii zjistit pů-
vodce hluku, který ve dnech 
22. 7. 2016 a 23. 7. 2016 bez po-
volení rušil noční klid a porušil 
městskou vyhlášku.

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

   

Dříve byla archivace snímků velmi 
náročná na úložný prostor a mani-
pulaci. Snímky ve velkých obálkách 
se skladovaly ve stojanech, které 
zabíraly spoustu místa, vyhledává-
ní bylo komplikované. Nově budou 
veškeré rentgenové snímky uloženy 
v  digitální podobě v  počítačích. 
Celková rekonstrukce rentgenové-
ho pracoviště probíhala i díky spo-
lupráci  města Týniště nad Orlicí, 
které se jako majitel nemovitosti 
podílelo stavebními úpravami pod-
lah.
Kromě rentgenových snímků pro-
vádíme také ultrazvuková vyšetře-
ní. Objednací doba na UZ vyšetření 
u  nás nepřesahuje tři dny. V  příš-
tím roce plánujeme rekonstrukci 
i této ultrazvukové části pracoviště.

Na rekonstrukci rentgenového pra-
coviště se významnou měrou podí-
lelo město Týniště nad Orlicí, které 
budovu polikliniky vlastní. Nové 
podlahy a  bezpečnostní opatření 
byly pro toto nové pracoviště sa-
mozřejmostí. V letošním roce měs-
to Týniště nad Orlicí investovalo 
na opravy a údržbu celého objektu 
polikliniky přes 670 000 Kč, za což 
je třeba poděkovat.
Moc se těšíme na práci s  novými 
moderními přístroji a rádi uvítáme 
pacienty ze širokého okolí. Doufá-
me, že se všem v novém prostředí 
bude líbit.

kolektiv RDG pracoviště v Týništi 
nad Orlicí

Poděkování
Dovoluji si touto cestou 
poděkovat paní Jitce Březkové 
za vydání básnické sbírky 
s názvem DOTEKY, kterou vydal 
literární klub PEGAS v roce 
2016.

Ing. Jana Galbičková, starostka
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PRÁZDNINOVÉ tÁbORy DDm

PŘED OPONOU ZA OPONOU

CHORVAtSKO 2016 LEtEm móDNÍm SVĚtEm

Ve dnech 7. – 13.  8. se 
v  DDM uskutečnil již tradič-
ní umělecky zaměřený tábor 
Před oponou za oponou. Asi 
polovinu účastníků tvořili 
členové DS Poškoláci. Hlavní 
náplní tábora bylo nacvičení 
divadelního představení, které 
děti v  sobotu předvedly svým 
rodičům a  známým. Skupina 
pod vedením Erži Klimešové 
si připravila příběh o narození 
a  životě emocí. Skupina Mo-
niky Vodové zahrála scénku 
o  tom, jak emoce zasahují do 

našich životů. Skupina nejstar-
ších herců s Janou Bahníkovou 
si připravila vyprávění něko-
lika lidí, kteří žijí v  odlišných 
dobách, a  přesto se vzájemně 
ovlivňují.

Kromě chystání divadelní-
ho představení jsme na táboře 
stihli i  celodenní výlet, kon-
kurz, ateliéry s uměleckým za-
měřením, focení portrétů nebo 
kurz společenských tanců.

Jana Bahníková,
hlavní vedoucí

   

Rok se s rokem sešel a Biograd 
na Moru, ve slunném Chorvatsku, 
znovu okupován byl týnišťskými 
táborníky. Ve dnech od 22.  7.  – 
1. 8. 2016 se jako velká voda z čis-
ta jasna do kempu Soline přihnali. 
Pod vedením táborových vedoucí 
a rozděleni do týmů, zde spoustu 
her na všestranný rozvoj hráli. 
Trénovat mozkové závity, proká-
zat fyzickou zdatnost, bystrost, 
postřeh, ale také týmového ducha 
a pravidla fair-play osvojit si děti 
musely. Celé dny v moři táborníci 
trávili a  spoustu mořských pří-
šer lovili, avšak úrazů poskrov-
nu bylo! Než jsme se rozkoukali, 
půlka pobytu ubyla, a  na výlet 
přišel čas. A  proto volba padla 
na zdatnou kapitánku na fortel-
né lodi zvané „Ford Zadar“. Za 
drobný peníz poskytla nám své 
služby a vzala celou naši posádku 
na příjemnou plavbu až k ostrovu 
Pašman, kde loď své kotviště na-
šla. Mezi vodními radovánkami 
a  pobytem v  zátoce, pohoštění 
téměř až královského dostalo se 

nám a  na koupání a  potápění na 
širém moři zakončil plavbu naši.

Po návratu do Biogradu znovu 
v programu pokračovalo se, avšak 
děti i volného času měly dostatek, 
takže na dárky a večerní vycházky 
spojené s  nákupy se dostalo. Ač 
všem nám to bylo líto, poslední 
den pobytu se nachýlil a bylo opět 
nutné Chorvatsku dáti sbohem. 
Předtím ještě na vyhlášení vý-
sledků táborových her a  rozdání 
odměn a diplomů došlo.

Závěrem také rádi bychom po-
děkovali kuchařskému týmu, kte-
rý obětavě a skvěle po celý pobyt 
vařil nám. A  to jest vše milí čte-
náři, víc již není co říci. Snad jen 
zbožné přání vyjádřit můžeme, že 
snad příští rok se opět shledáme 
tam, na pobřeží Jadranu pod hor-
kým letním sluncem.

Tomáš Haupt, Jana Kalousová, 
Markéta Syrová, Marek Kohout 

a Lenka Reslová

   Ve dnech 1. – 5. srpna 2016 pro-
běhl v  DDM Sluníčko příměstský 
tábor, jehož náplň se nesla přede-
vším v  duchu výtvarných aktivit 
seznamujících malé účastníky se 
světem módy. Mladí návrháři měli 
možnost své módní návrhy pře-
vést do reality prostřednictvím 
papíru. Na samém závěru tábora 

vyměnili účastníci svou roli mód-
ního návrháře za práci modelky/
modela a  v  realizovaném návrhu 
se vyfotili. Výsledky jejich kreativní 
práce můžete až do začátku měsíce 
září shlédnout ve výstavním sálu 
Knihovny Města Týniště nad Or-
licí.

Klára Zářecká, hlavní vedoucí
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soce energetickými texty. Po nich 
následovala pražská partička Prago 
Union, která vystoupila v  dopro-
vodu vynikající kapely Champion 
sound. Jejich alternativní funky 
texty tak doprovázel saxofon, příč-
ná flétna nebo elektronické bicí. 
O  půlnoci se publiku představily 
legendy české hiphopové scény – 
PSH – ve složení Vladimír 518, 
Orion a  Mike Traffic, kteří sklidili 
neuvěřitelné ovace. Celý program 
zakončila crew s názvem Yzo Em-
pire. Z  programu nesmíme zapo-
menout zmínit i  úžasné tanečnice 
ze skupiny Mad Style z Třebechovic 
pod Orebem, které vystoupily se 
svou choreografií Style Mothers.

Večerem provázeli výborní mo-
derátoři Honza Vrba a Nikol Krej-
číková. Akce se zúčastnilo téměř 
600 návštěvníků. Za pořadatelský 
tým Spolku Kultuře na dosah musí-
me velice poděkovat městu Týniště 

nad Orlicí a Službám města Týniště 
nad Orlicí za finanční a materiální 
podporu tohoto projektu. Dále fir-
mám Accolade, Assa Abloy, Cream 
reality a  Liboru Koldinskému za 
propůjčení prostorů pro uspořádá-
ní akce. Královéhradeckému kraji 
a náměstku Ing. Karlu Janečkovi za 
záštitu, panu senátorovi JUDr. Mi-
roslavu Antlovi, Autoškole Kašpar 
Rychnov nad Kněžnou, Kulturní-
mu centru města Týniště nad Or-
licí, ECS Týniště nad Orlicí a všem 
mediálním partnerům. Největší 
díky patří všem pomocníkům, kteří 
s námi vydrželi, návštěvníkům, kte-
ří akci svou účastí podpořili a také 
všem obyvatelům za jejich pevné 
nervy.

Za Spolek Kultuře na dosah 
Tereza Otavová

   

Tento rok se v Týništi nad Orlicí 
již počtvrté konal hiphopový festi-
val s názvem Rap-Air. Hlavní my-
šlenkou tohoto projektu je během 
jednoho večera na jednom podiu 
propojit úplné začátečníky, lokální 
interprety, ale i  hvězdy celorepub-
likového formátu. Jako každý rok 
jsme na jaře vyhlásili soutěž, do 
které se mohli přihlásit úplní za-
čátečníci. Ti nám zaslali svou tvor-
bu, kterou jsme prokonzultovali se 
zkušenějšími vystupujícími, pro-
ducenty, zvukaři, ale i  choreogra-
fy a  vybrali tři nejlepší, kteří měli 
možnost představit se na našem 
podiu. Zároveň také probíhala sou-
těž prostřednictvím facebooku, kde 
samotní fanoušci hlasovali a určili 
pořadí, v jakém vystoupí. Vyvrcho-
lením této soutěže bylo vyhlášení 
absolutního vítěze, který od nás 
získal nahrání své tvorby v  profe-
sionálním studiu + natočení klipu 

a věcné dary od našich sponzorů.
Přípravy začaly již ve čtvrtek 

brzy ráno, kdy bylo třeba na par-
kovišti před halou Assa Abloy vy-
budovat celý areál. Díky našemu 
úžasnému týmu se nám během 
jednoho dne podařilo vše nachys-
tat a  zabezpečit. V  pátek už pak 
stačilo jen pořádně zazásobit bary, 
připravit pípy a  akce mohla začít. 
Brány areálu se otevřely v 18 hodin. 
Jako první se představil interpret 
BlackFish z Ústí nad Orlicí s velmi 
energickou show. Následoval Shd 
Shade, který dorazil až z  Děčína 
a tuto trojici zakončil vítěz soutěže 
Falo z  Vysočiny. Poté následoval 
kostelecký rapper Tubs a  posled-
ním předskokanem byl rychnovský 
rapper a producent Maměn. Po 21 
hodině program začal gradovat a se 
západem slunce na podium na-
stoupili Pio Squod, kteří dokázali 
rozvířit dav a  zaujmout svými vy-
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Bližší informace získáte přímo ve Sluníčku, v našich letáčcích, na webo-
vých stránkách nebo na telefonu, viz adresa.

PONDĚLÍ

ŠIKULKA I. VS 1601
Výtvarně tvořivé aktivity pro předškoláky, kreslení, lepení, stříhání, čtení, 
hry, malé dárečky a ozdoby, zaměřeno na rozvoj jemné motoriky a fanta-
zie, odvod z MŠ město. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 12 – 14.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 550/1100 Kč

NOtIčKA VS 1602
Zpívání a hudební hrátky pro děti od 1. do 6. třídy. Nácvik dětského mu-
zikálu, hudební teorie hrou, hlasová výchova. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 
13.30 – 15.00 hod.
Vedoucí: Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč
 
HOLčIčINy VS 1603
Vaření, pečení, výtvarné techniky – Fimo, smaltování, decoupage, kera-
mika, drobné dárky a dekorace, 1. - 6. tř. Infoschůzka: 3. 10. v 16.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena 500/1000 Kč

StOLNÍ tENIS VS 1604
Základy hry, přátelská utkání, pro chlapce i děvčata od 3. tř. v herně v tě-
locvičně U Dubu. Infoschůzka: 26. 9. v DDM, v 17 hod.
Vedoucí: mirek Kalous Cena: 400/800 Kč

PALEtA VS 1605
Kreslení a  malování, rozvoj výtvarných technik, barvy a  jejich specifika 
(tempery, vodovky), základy správného kreslení (tužka, rudka), akvarel. 
Děti využijí těchto technik při tvorbě vlastních výtvarných prací. Pro děti 
od 2. do 6. třídy. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 15.00 – 16.45 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 500/1000 Kč

SCÉNICKÝ tANEC – tANEčNÍ DIVADLO VS 1606
Chceš zkusit něco „jiného“? Letos poprvé otevíráme kroužek scénického 
tance. Naše tělo umí mluvit i bez použití hlasivek a jedna z nejkrásnějších 
věcí je promlouvat tancem. Pro děti od 1. třídy Infoschůzka: 12. 9. od 17.00 
hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 800/1600 Kč

FImO VS 1607
Pro 4. – 9. tř. Pravidelné setkávání nad polymerovou hmotou, ze které se 
dá doslova čarovat. Základní i pokročilejší techniky a vychytávky při vý-
robě originálních dárků, šperků a dalších doplňků.
Infoschůzka: 3. 10. v 16.30 hod., čas kroužku 16.30 – 18.30, 1x za 14 dní.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 500/1000 Kč

bAtIKA VS 1608
Pro 4. – 9. tř. Pravidelné setkávání nad látkou, barvou a jejich mnoha kom-
binacemi a technikami. Savování, reaktivní barvy, klasická batika, vosková 
batika, šablony, malba na textil, razítkování.
Infoschůzka 3. 10. v 16.30 hod., čas kroužku 16.30 – 18.30, 1x za 14 dní.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 500/1000 Kč

POm POm DANCE VS 1609
Taneční, gymnastická a pohybová průprava, seznámení s vybranými ta-
neční styly, zvládnutí jednotlivých tanečních prvků a akrobacie s využi-
tím pomponů – třásní. Během roku se dívky mohou zúčastnit různých 
vystoupení a soutěží. Schůzka 2x týdně. Pro děti 5 - 10 let. Infoschůzka: 
14. 9. v 16.30 hod.
Vedoucí: mirka Knajflová Cena: 800/1600 Kč

DS POŠKOLÁCI I. VS 1610
Dramaťák zábavnou formou. Naučíme se pracovat se svým hlasem a tě-
lem, s rekvizitou. Hlasová, pohybová a dramatická výchova. Scházíme se 
v divadle. Nácvik představení na vystoupení. Pro 1. – 6. třídu.
Zahajovací schůzka: 3. 10. , 15.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč

SEbEObRANA VS 1611
Velké řádění v malé tělocvičně DDM, základy sebeobrany, pro 1. – 5. tř.
Zahajovací schůzka 3. 10. v 17 hod.
Vedoucí: Vanický Roman, Vanická gita Cena: 400/800 Kč

mAtEmAtIKUS VS 1612
Kroužek pro zvědavé počtáře, 6.-9. třída
Schůzka 3. 10. od 18 hod.
Vedoucí: Jiří Linhart Cena: 400/800 Kč

ANgLIčtINA I. VS 1613
Děti se na kroužku formou her seznámí se základy angličtiny, procvičí si 
látku probíranou na 1. stupni ZŠ. Rozšíří slovní zásobu a naučí se komuni-
kovat a reagovat v běžných životních situacích. Pro 3. – 5. tř.
Zahajovací schůzka: 3. 10. v 14 hod.
Vedoucí: Jana Hromková Cena: 400/800 Kč

ANgLIčtINA II. VS 1614
Děti si budou zábavnou formou opakovat znalosti, které získaly ve škole. 
Rozšíří si slovní zásobu, naučí se komunikovat a reagovat v běžných život-
ních situacích. Pro 6. – 8. tř. Infoschůzka: 26. 9. v 18 hod.
Vedoucí: Kateřina Rulfová Cena: 400/800 Kč

ÚtERÝ

LOgOPEDIE VS 1615
Náprava řeči, výslovnosti. Pro 1 až 2 děti (dvojčata) + rodič.
Schůzky od 10.40 hod. do 14.20 hod. dle domluvy
Vedoucí: mgr. bohuslava bartošová

KOKOSy V tĚLOCVIčNĚ VS 1616
Hravé odpoledne s nejrůznějšími pomůckami (overbaly, míčky, švihadla, 
kelímky, lana, víčka…). Všeobecná sportovní průprava. Pro děti 1. – 2. tř. 
Na podzim odvod z družiny. Zahajovací schůzka: 4. 10. v tělocvičně DDM, 
13.00 – 14.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 250/500 Kč

NĚmčINA PRO DĚtI – HRAVĚ VS 1617
Kroužek je určen začátečníkům ve věku od 9 do 12 let. Pomocí zábavných 
výukových metod si děti krok za krokem osvojí základní konverzační fráze 
a slovní zásobu německého jazyka. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 14.30 hod.
Vedoucí: Lucie Skaličková Cena: 400/800 Kč

KERAmIKA VS 1618
Kreativní tvoření – keramika (modelování, pláty, točení na kruhu) + dá-
rečky a dekorace, 1. – 9. tř., 1x za 14 dní. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 13.30 
– 15.30 hod.
Vedoucí: Žaneta brendlová Cena: 500/1000 Kč

PIDIVOLEJbAL VS 1619
Všeobecná sportovní průprava se zaměřením na míčové hry (přehazova-
ná, vybíjená, základy volejbalu). Pro dívky 1. – 3. tř., 2x týdně. Na podzim 
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Ve dnech 24. – 29. 7. se v prosto-
rách DDM Týniště nad Orlicí konal 
pobytový tábor Mimoňov, kterého 
se zúčastnilo 29 dětí od předškolní-
ho věku do čtvrté třídy. Hned prv-
ní dopoledne za námi přišel Gru 
a  přímo před našima očima nám 
Vector ukradl Slunce. Pomocí indi-
cií, které nám nosili různí Mimoni 
(např. Mimoň Muzikant, Mimoň 
Sportovec, Mimoň Biolog nebo 
Mimoň Hvězdář) jsme nakonec 
Vectora i ukradené Slunce objevili.

Během šestidenního pobytu 
jsme najeli na kole spoustu kilome-
trů, zkusili si, jaké je to být týden 
bez rodičů, naučili se spoustu no-
vých věcí a získali nové kamarády.

Velké poděkování patří vedou-
cím Monče, Davidovi a  Filipovi 
a  pomocníkům Fíce, Lucce, Luc-
ce, Terezce a  Vojtovi. Děkujeme 
také GC za možnost vyzvedávat si 
u nich obědy.

Jana Bahníková
hlavní vedoucí

   

Třetí prázdninový týden se 31 
táborníků vydalo na cestu po svě-
tě společně s  Bobem a  Bobkem 
pomocí klobouku kouzelníka Po-
kustóna. Společně jsme navštívili 
USA, Čínu, Brazílii, kde jsme měli 
možnost zúčastnit se Olympijských 
her. Po doletu do Egypta jsme měli 
tu čest setkat se s mumií. V Texasu 
jsme zkoušeli život tamních farmá-

řů a poslední den jsme v Austrálii 
potkali  klokany. Všude na nás če-
kalo dobrodružství, se kterým jsme 
si ale hravě poradili. Bob i Bobek se 
těší na další společný let. Děkujeme 
všem vedoucím a  instruktorům: 
Zitě, Martě, Filipovi, Honzovi, Lu-
cce, Nelče a Evče za pestrý program 
pro děti.

PRÁZDNINOVÉ tÁbORy DDm

mImONI bOb A bObEK

ZDRAVÉ CVIČENÍ
V září otvíráme tyto kurzy cvičení, na které Vás srdečně zveme:

Pilates bodybalance - cvičení na posílení středu těla, zlepšení fyzické i psychické kondice, koordinace pohybů apod.
5. září 2016 od 18,00 hod. a dále každé pondělí v ZŠ Albrechtice nad Orlicí

6. září 2016 od 18,00 hod. a dále každé úterý v ZŠ Lípa nad Orlicí

Powerjoga - cvičením zlepšíte fyzickou i psychickou kondici, možnost hubnutí, zpevnění celého těla.
7. září 2016 od 18,00 a dále každou středu ZŠ - spojovací sál Týniště nad Orlicí

Přijďte se podívat na první hodinu každého z nabízených cvičení, která je pro Vás připravena zdarma.
Bližší informace a přihlášky na telefonních číslech: Natálie Pavlasová: 606 055 209, Renata Beková: 773 769 960.

Těšíme se na Vás!
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ROSEgIRL’S II. VS 1634
Taneční skupina, pro děvčata a chlapce 6. tř.- 8. tř., základem je pohybová vý-
chova, zvyšování flexibility a rozvoj citu pro hudbu. Kromě tance a tanečních 
figur probíhá i výuka základů gymnastiky, akrobacie a muzikálového tance. 
Během roku se dívky i chlapci mohou zúčastnit různých vystoupení a soutě-
ží. Čas schůzek: 16.30 - 18.30 hod. Infoschůzka: 12. 9. , 16.30 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 800/1600 Kč
 
tURISŤÁK VS 1635
Výpravy do neznáma, práce s mapou a buzolou, poznávání přírody, pravi-
delné výlety. Chůze je nejzdravější pohyb! Pro 1. – 7. třídu.
Zahajovací schůzka: 5. 10, 13.30 – 15.00 hod. Vedoucí: Jana bahníková
 KytARA VS 1636
Děti si osvojí hru na kytaru, základní akordy, doprovodné rytmy a noty. 
Naučí se doprovázet hru na kytaru i zpěvem. Infoschůzka: 21. 9. v 16 
hod. Den a čas schůzek dle dohody!
Vedoucí: Jana Kalousová Cena: 500/1000 Kč

POm POm DANCE VS 1637
Taneční, gymnastická a pohybová průprava, seznámení s vybranými 
taneční styly, zvládnutí jednotlivých tanečních prvků a akrobacie s vyu-
žitím pomponů – třásní. Během roku se dívky mohou zúčastnit různých 
vystoupení a soutěží. Schůzka 2x týdně. Pro děti 5 - 8 let. Infoschůzka: 
16. 9. v 16.00 - 18 hod.
Vedoucí: mirka Knajflová Cena:800/1600 Kč 

čtVRtEK
 
PIDIDIVy VS 1638
Hudební a dramatická přípravka pro předškoláky. Hlasová výchova, 
psychomotorické hry, písničky, básničky, dramatizace situací a příběhů. 
Vyzvedáváme z MŠ Město. Zahajovací schůzka: 6. 10. , 12.00 – 14.30 hod.
Vedoucí: Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč

NĚmECKÝ JAZyK PRO 2. StUPEŇ ZŠ VS 1639 
Kroužek je koncipován jako opakování a rozšiřování znalostí nabytých 
v hodinách němčiny na základní škole. Žáci si osvěží a prohloubí slovní zá-
sobu, důkladně procvičí základní gramatické jevy a zlepší své komunikační 
dovednosti. Pro děti od 7. třídy. Zahajovací schůzka: 6. 10. , 14.30 hod.
Vedoucí: Lucie Skaličková Cena: 400/800 Kč

bAby ROSEgIRLS
Čas schůzky: 15.00 – 16.30 hod., viz úterý
Vedoucí: Lenka Reslová

PIDIVOLEJbAL+mINIVOLEJbAL I.
Čas schůzky: 15 – 16.30 hod., viz úterý
Vedoucí: Eva Jenčíková

POčÍtAčE VS 1640
Účastníci se naučí základnímu ovládání Windows 7 a aplikací. Získají 
přehled zdrojů, které mohou díky počítači a internetu využívat. Rozvoj 
komunikačních dovedností, formulace vlastních myšlenek, prezentace 
informací a hry na PC po síti i na internetu, pro 1. – 9. tř.
Infoschůzka: 29. 9. v 17 hod.
Vedoucí: Filip Šrámek Cena 400/800 Kč

NOVINÁŘSKÁ KAŇKA VS 1641
Žurnalistický kroužek, vydávání vlastního časopisu. Budeme se učit psát 
reportáž, rozhovor, článek, zprávu a další. Základy tvůrčího psaní. Pro 
malé redaktory od 3. tř. Zahajovací schůzka: 6. 10. , 15.00 – 17.00 hod.
Vedoucí: Jana bahníková Cena: 300/600 Kč

ROSEgIRL’S I.
Čas schůzky: 17 – 19.00 hod., viz úterý.
Vedoucí: michaela Dušková, Lenka Kupcová

ROSEgIRL’S II.
Taneční skupina, pro děvčata a chlapce 6.- 8. tř., základem je pohybová 
výchova, zvyšování flexibility a rozvoj citu pro hudbu. Kromě tance a ta-
nečních figur probíhá i výuka základů gymnastiky, akrobacie a muziká-

lového tance. Během roku se dívky i chlapci mohou zúčastnit různých 
vystoupení a soutěžích. Schůzky: 17.00 - 19.00 hod. Infoschůzka: 12. 9. 
v 16.30 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 800/1600 Kč

VE KU VE – Pokročilí VS 1642
Veselé kuchtění s Verčou Vaření, pečení, ochutnávání, zdobení, servíro-
vání. Přednost mají děti, které chodily v minulém roce. Zdokonalíme své 
zkušenosti a pustíme se do složitějších projektů. Pro 2. - 9. tř.
Zahajovací schůzka: 6. 10. , 15.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Veronika Chytrá Cena: 500/1000 Kč

RybÁŘI VS 1643
Účastníci se seznámí s technikami rybolovu, naučí se poznat druhy ryb, 
ptáků a obojživelníků žijících v českých vodách. Získají správné návyky 
jak se chovat u vody a poznají detailně život ryb. Účastníci po osvojení 
potřebných zkušeností získají rybářský lístek.
Infoschůzka: 5. 10. od 17.00 hod.
Vedoucí: mrvečka Petr, mrvečka Patrik Cena: 500/1000 Kč

PÁtEK

mINIVOLEJbAL II., VOLEJbAL
Čas schůzky: 15 – 17 hod., viz úterý
Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana bahníková

mINIAtLEtIKA VS 1644
Pro předškoláky hra s vrstevníky, upevňování pohybových dovedností, 
rozvoj hrubé a jemné motoriky. Hravé sportovní odpoledne v tělocvičně 
DDM, v přírodě a na hřišti. Zahajovací schůzka: 7. 10. , 14.45 - 16.15 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 300/600 Kč

CCg DANCE mINI VS 1645
Taneční přípravka pro děvčata a chlapce. Základem je pohybová výchova, 
a rozvoj citu pro hudbu. Kromě tance a tanečních figur bude probíhat 
i výuka základů gymnastiky. Pro předškoláky a 1. – 3. tř., v tanečním sále 
DDM. Zahajovací schůzka: 14. 9. , 15 – 17 hod., v tělocvičně ZŠ.
Vedoucí: Dana černohousová Cena: 500/1000 Kč

FLÉtNIčKA I. a II. VS 1646
Pro 1. - 5. třídu, příp. šikovné předškoláky. Základy hry na zobcovou 
flétnu, hudební nauka formou hry, písničky, zpívání. Nutnost vlastního 
nástroje. Rozdělení do skupin podle možností a časových dispozic.
Infoschůzka: 30. 9. v 17 hod.
Vedoucí: martina Kumpoštová Cena: 400/800 Kč
 
POmPOm DANCE – SóLA VS 1647
Taneční, gymnastická a pohybová průprava, seznámení s vybranými 
taneční styly, zvládnutí jednotlivých tanečních prvků a akrobacie s vyu-
žitím pomponů – třásní. Čas schůzky: 17 – 18,30 hod. Infoschůzka: 16. 9. 
v 16.00 - 18.30 hod.
Vedoucí: mirka Knajflová

AtLEtIKA I. VS 1648
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odvod z družiny. Zahajovací schůzka: 6. 9. na stadionu, od října v tělocvič-
ně DDM, 13 – 14.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 500/1000 Kč

mINIVOLEJbAL VS 1620
Hry s míčem, základy barevného minivolejbalu, turnaje, hry, soutěže, pro 
dívky 3. - 5. tř. Zahajovací schůzka: 30. 8. na stadionu, od října v těl. ZŠ, 
15 – 17 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč

VOLEJbAL VS 1621
Základy a rozvoj volejbalových dovedností, turnaje, hry, pro dívky 6. - 9. 
tř. Od 30. 8. na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ, 15 – 17 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč

bAby ROSEgIRLS VS 1622
Taneční skupina pro začínající tanečníky od 3 let do 1. tř., základní pohy-
bová výchova a výuka základů gymnastiky. Účast na vystoupeních a soutě-
žích. Schůzky 15.00 – 16.30 hod. Infoschůzka 11. 9. od 16.00 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 800/1600 Kč

VE KU VE – Začátečníci VS 1623
Veselé kuchtění s Verčou
Vaření, pečení, ochutnávání, zdobení, servírování. Naučíte se přemýšlet 
o tom, co jíte, připravovat jídla od nejjednodušších pomazánek až po složi-
tější speciality. Pro 1. - 9. tř. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 15.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Veronika Chytrá Cena: 600/1200 Kč

KEybOARD VS 1624
Základy hry na elektrické klávesy, individuální přístup dle potřeb každého 

žáka. Jeden až tři žáci v hodině, čas a den schůzek dle individuální domlu-
vy. Věkově neomezeno. Infoschůzka: 20. 9. od 17.00
Vedoucí: martina Kumpoštová, Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč

SCÉNICKÝ tANEC – tANEčNÍ DIVADLO
Infoschůzka: 12. 9. od 17.00 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová viz pondělí

ROSEgIRL’S I. VS 1625
Taneční skupina, pro děvčata a chlapce 2. - 5. tř., základem je pohybová 
výchova, zvyšování flexibility a rozvoj citu pro hudbu. Kromě tance a ta-
nečních figur probíhá i výuka základů gymnastiky, akrobacie a muziká-
lového tance. Během roku se dívky i  chlapci mohou zúčastnit různých 
vystoupení a soutěží. Zahajovací schůzka: 13. 9. , 17.00 hod.
Vedoucí: michaela Dušková, Lenka Kupcová Cena: 800/1600 Kč
 
PEDIg VS 1626
Pletení z přírodního materiálu. Základy košíkářské techniky, osnovy, ople-
tek třemi, další vzory, barvený materiál, banánové listy, kukuřičný prová-
zek, mořská tráva, velké koše, košíky s uchem, tácy a mnohé další. Vždy 1. 
a 3. úterý v měsíci. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 17.30 – 19.30 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 250/500 Kč + materiál, nebo 40 Kč /jed-
notlivá dílna + materiál

StŘEDA

KREAtIVKA VS 1627
Kreativní tvoření - batika, keramika, bytové doplňky, 6. – 9. tř., 1x za 14 
dní. Zahajovací schůzka: 5. 10. , 14 – 16 hod.
Vedoucí: Hana Šimánová Cena: 500/1000 Kč

CyKLISŤÁK VS 1628
Dopravka, hry, vyjížďky, výlety, zdravověda, technika, dopravní hřiště. 
Pro 3. – 7. třídu. Zahajovací schůzka: 5. 10. , 13.30 – 15 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 400/800 Kč

PAPÍROVÉ mODELy VS 1629
Pro všechny zájemce o stavbu modelů z papíru (vystřihovánek). Během 
roku budeme stavět modely dopravních prostředků, staveb atd.
Pro děti 2. – 6. třída. Zahajovací schůzka: 5. 10. , 14.30 hod.
Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 500/1000 Kč
 
DESKOVKy VS 1630
Od 4. třídy, mladší děti pouze s doprovodem. Pravidelné hraní deskovek. 
Rozvoj logiky, spolupráce, taktiky a herních možností. Vítáme i středo-
školáky a dospěláky.
Zahajovací schůzka: 5. 10. , 17 – 19 hod.
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 300/600 Kč paušál, nebo 30 Kč za večer

DOmINION VS 1631
Pro začátečníky i pokročilé. Dominion je velmi variabilní karetní hra, 
kterou si oblíbili děti i dospělí. Samozřejmě ji všechny zájemce naučíme. 
1x za 14 dní. Zahajovací schůzka: 5. 10. , 18 – 19.45
Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 150/300 Kč paušál, nebo 30 Kč za večer

DS POŠKOLÁCI II. VS 1632
Dramaťák pro pokročilé herce, hlasová, pohybová a dramatická výchova, 
představení, přehlídky. Scházíme se v divadle, pro děti od 7. tř. Zahajova-
cí schůzka: 7. 9. , 15.30 – 17.30 hod.
Vedoucí: Jana bahníková Cena: 500/1000 Kč

CCg DANCE VS 1633
Taneční skupina, pro děvčata a chlapce 4. – 9. tř. Základem je pohybová 
výchova, a rozvoj citu pro hudbu. Kromě tance a tanečních figur probíhá 
i výuka základů gymnastiky a akrobacie. Během roku se dívky i chlapci 
mohou zúčastnit různých vystoupení a soutěží.
V tělocvičně ZŠ. 2x týdně. Zahajovací schůzka: 14. 9. , 15 – 17 hod. 
v tělocvičně ZŠ
Vedoucí: Dana černohousová Cena: 800/1600 Kč 
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Kurz angličtiny  
a geografie anglicky mluvících zemí 

pro seniory (začátečníky) 
 
Místo konání: Kulturní centrum, Týniště nad Orlicí 
 
Kdy: polovina září 2016  konec ledna 2017 
 
Cena: 1590, Kč/osoba/celý kurz 
 
Informace a přihlášky (do 5. 9. 2016): 
KDUČSL Týniště nad Orlicí 
PhDr.  Veronika Čepelková 
Email: cepelkova@bihk.cz 
Tel.: 737 215 328 (příp. 736 414 549)  

 
 
Partner akce: 
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Pro 1. – 3. tř., atletická abeceda, všeobecná sportovní průprava, účast na 
závodech, soutěže, hry. V září na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ.
Zahajovací schůzka: 26. 8. , 16.30 – 17.30 hod. na stadionu.
Vedoucí: Lenka Reslová, Kateřina Kuklová, Filip Šrámek Cena: 
400/800 Kč

AtLEtIKA II. VS 1649
Pro 4. – 6. tř., všeobecná sportovní průprava, atletické disciplíny, účast na 
závodech. V září na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ.
Zahajovací schůzka: 26. 8. , 16.30 – 17.30 hod. na stadionu.
Vedoucí: Lenka Reslová, Kateřina Kuklová, Filip Šrámek Cena: 
400/800 Kč

CCg DANCE
Čas schůzky: 19 – 20 hod., viz středa.
Vedoucí: Dana černohousová

PRO mLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

KURZy VÝtVARNÝCH tECHNIK - OtEVŘENÉ DÍLNy
Můžete si k nám přijít vyzkoušet výtvarné techniky podle aktuální 
nabídky (PEDIG, FIMO, ENCAUSTIKA, DECOUPAGE, PŘÍRODNÍ 
DEKORACE aj.). Tyto dílny jsou vhodné pro 2. stupeň, mládež a dospělé, 
mladší děti pouze v doprovodu dospělého.
Vždy 2. úterý v měsíci (17.30 – 19.30 hod.).
Lektorka: Eva Jenčíková. Cena 40 Kč + materiál

KLUb IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci)
Pro aktivní mládež od 7. tř., kteří se chtějí podílet na přípravě akcí pro 
mladší i starší kamarády, pomáhat při akcích DDM, jezdit na víkendovky 
a letní tábory. Zahajovací schůzka v neděli 4. 9. v 17 hod., 1x za 14 dní 
nebo dle dohody.

Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana bahníková
HERNÍ KLUb POHODA
Moderní deskové společenské hry neboli zkráceně „deskovky“ jsou tu 
nejen pro děti, ale především pro mládež a hravé dospělé. Děti do 10 let 
pouze s doprovodem. Každou středu 17 – 19 hod. pro veřejnost, vstupné 
20 Kč. Vždy 1x za 14 dní pokračujeme až do 20 hod. v DOMINION 
KLUBU, kde lze hrát i jiné hry.

KERAmIKA pro dospělé
1x měsíčně, podvečerní tvoření pro zamazané ruce.
Pracujete podle vlastních návrhů, nebo se necháte inspirovat.
Zahajovací schůzka ve středu 5. 10. v 17 – 19 hod. Cena 120 Kč.
Lektorka Hana Šimánová.

KURZy ANgLIčtINy
Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí, konverzace ve skupině.
Informace: PaeDr. Dana Černohousová, tel: 777016858.

KURZy ANgLIčtINy
Pro dospělé v DDM Týniště nad Orlicí od září 2016, cena 45 Kč za vy-
učovací hodinu.
Lekce vždy ve středu od 17.30 do 20.30
Informace: tel. 736 414 549.

JógA
Jóga pro dospělé je určená všem, kteří se chtějí příjemně po práci uvolnit, 
relaxovat a věnovat hodinku jen sami sobě. Relaxace a příjemné uvolnění 
pod vedením zkušeného lektora.
První lekce: ve středu 14. 9. v 18.40 hod.
Kontakt:774230082, email: Kamil.Horny@seznam.cz, www.camel2.cz
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DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ:
■ 8.  9.  (Pá) ODPOLEDNÍ tVOŘIVÁ DÍLNA pro celé rodiny, téma: 

ZIMNÍ KERAMIKA s lektorkou pí. S. Toucovou, od 16:00 do 19:00 hod.
■ 12. 9. (Po) návštěva mUZEA KOčÁRKŮ, 15:30 h.
■ 15.  9.  (čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  městské KNIHOVNĚ, od 

10:00h - čtení, malování, prezentace nových knih
■ 15. 9. (čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00, téma: fimo a náramky 

- na prodej při posvícení
■ 24. 9. (Ne) týnišťské posvícení - prodej občerstvení a výrobků z večer-

ních dílen

Plánujeme:
Odpolední Montessori dílnu pro rodiny
Letní kino ve stodole
Dopravní hřiště – cyklohrátky pro děti

Besedu s Homeopatkou
Besedu – zdravé obouvání? Bosonohy!

- je spolek, který byl založen v roce 2002.
Cílem sdružení je dávat dětem od narození do předškolního věku, mož-
nost:
•	objevovat	svět	v novém	prostředí
•	 setkávat	 se	 s  vrstevníky,	 poznávat	 se,	 učit	 se	 hrát	 s  novými	 kamarády	
a zapojovat se do kolektivu v různých kroužcích (výtvarných, hudebních, 
sportovních, naučných…) rozvíjet svoje schopnosti
Také maminkám (rodičům) MC umožňuje
•	vytvořit	si	nová	přátelství,	vyměňovat	si	s ostatními	své	zkušenosti

•	navzájem	se	inspirovat	o možnostech	využití	volného	času,
•	ve	večerních	dílnách	vyzkoušet	své	dovednosti	při	různých	technikách	
tvoření.

mC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také další akce (patří 
mezi ně: Besedy s  hosty (logopedie, homeopatie, rehabilitace, výchova 
dětí, znaková řeč pro batolata), Zahradní slavnosti, společné výlety a akce, 
pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně, velikonoční a vánoční akce 
pro děti a rodiče (vystoupení dětí a prezentace výrobků MC…).

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!

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO KROUŽKů, KTERé PRO VÁS CHYSTÁME!

5.–16. 9. 2016

Nabízíme zatím tyto kroužky:

DoPoLeDNe
pro děti 0-4 roky

oDPoLeDNe
pro děti 3-10 let

oDPoLeDNe-VeČer

mImINka - cvičení s dětmi od 3 do 12 měsíců 
(rozdělení do 3 skupin)

VČeLIČka – pro děti od 3 let, zpívání, tvoření, čtení, 
divadlo, hry, angličtina, grafomotorika…

VeČerNí DíLNy
– pro rodiče

batoLe - zpívání, cvičení a tancování pro nejmenší 
od 12 měsíců do 2 let.

FLÉtNIČka – zpívání, hra…
- začátečníci
- pokročilí

beSeDy
- pro rodiče
- pro děti

buDuLíNek – zpívání, básničky, tanečky 2-4 roky Předškoláci - pro děti od 5 let
grafomotorika, divadlo, tvoření, hry, angličtinka…

zahradní slavností

FItmamI – cvičení venku s kočárky, hlídání starších 
sourozenců v MC

angličtina
- doučování školních dětí

- odpolední dílny
pro rodiny

kNIHoVNa
1x za měsíc

Hejblíci
- předškoláci a školáci (cviční venku i v tělocvičně)

- Divadlo a kino ve stodole

HerNa – využití hraček, skluzavky… HerNa – využití her, tvoření…

týDeNNí ProGram mC ratoLeSt Na měSíC září

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Po HerNa 09:30-11:30 HerNa 16:00-18:00

Út

HerNa

mImINka 10:00-11:00

09:30-11:30

09:30-10:15
10:30-11:15

St HerNa 16:00-18:00

Čt

oDPoLeDNí a VeČerNí DíLNy

Pá HerNa
FIt-mamI - DDm

09:30-11:30
od 10 h.
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MC Ratolest pořádalo příměstský zážitkový tábor s tématem: Dopravní 
prostředky a povolání. Děti se seznámily s popeláři, městskou i státní 
policií, hasiči… Na celodenní výlet se jelo do Hradce Králové, kde si děti 
užily plavbu lodí a prohlídku vrtulníku. Zážitků bylo plno a těšíme se na 
další - srpnové Cestování do VESMÍRU!
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     Haleluja. Chval, duše má, Hos-
podina! Hospodina budu chválit po 
celý svůj život, svému Bohu zpívat 
žalmy, co budu živ.

Žalm 146, 1-2

Každý sváteční den má začí-
nat i končit chválou, jako dnes náš 
Žalm 146. A  jak žalmista vyznává, 
jistě nejen den sváteční, ale celý ži-
vot je člověk zván ke chvále Boží. 
A  koho to chválíme dnes společně 
se žalmistou? Boha Stvořitele, který 
dává prostor pro náš život i život sa-
motný. A jedním dechem chválíme 
Pána Boha jako toho, který utiště-
ným dopomáhá k právu, hladovým 
dává chléb, osvobozuje vězněné. 
A otevírá oči slepým, sehnuté napři-
muje, miluje spravedlivé. A  ochra-

ňuje ty, kdo jsou bez domova, ují-
má se sirotka i vdovy. A svévolným 
mate cestu. Takového Boha je radost 
chválit a  chvály nemůže být nikdy 
dost.

Toho, kdo se kolem sebe rozhlíží, 
může ovšem napadnout, jestli je to 
pravda. Mnoho lidí různě potřeb-
ných, utištěných a  hladových, zů-
stává ve své těžké situaci až po krk. 
Se vší bolestí, utrpením, bezprávím. 
Odkázat takto trpící do budoucího 
času je laciné. Jistě, Bůh se nakonec 
všech potřebných ujme. Ale zatím 
má k ruce svůj lid, který pobízí svým 
Duchem potřebným ku  pomoci. 
Dejme pozor, abychom nechválili 
lacino, jenom ústy, ale vždy i svýma 
rukama, nohama a vším, co jsme od 
Pána Boha dostali. Haleluja!

Hospodine, Pane náš, chceme tě 
chválit celou svou duší, celou svou 
myslí a celou svou silou. Amen.

Píseň:
1. Chvaltež Nejmocnějšího, 

chvaltež Nejsvětějšího, jenž na vý-
sostech sedí, na všechno jasně hledí, 
plný cti a  velebnosti; i  z  mocných 
skutků jeho, vidouc je dne každého, 
chvalte jej se vší vděčností!

2. Chvalte Boha, on je Pán, nej-
světějším budiž zván. Všude jeho 
moc je znát, co chce, musí též se stát. 
Chvalte Boha písní slavnou! Zvu-
kem trub i  píšťal hrou slaven buď 
i citarou! Chválu pějte neúnavnou!

3. Chvalte Boha v  nebesích, po-
strach nespravedlivých! Bubny 
hřmí a loutny zní, varhan příboj za-

duní, housle, cimbál zvučí chválou! 
Všemu vládne Tvůrce náš, nad vším 
drží věčnou stráž. Vždy je naší pev-
nou skálou!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
(Žalm) č. 150 Chvaltež nejmoc-
nějšího (nápěv Ženeva 1562, text J. 
Strejc (1. sloka), K. Bednář (2. a 3. 
sloka)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  září (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

11. 9. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

25. 9. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška
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KULtURNÍ, SPOLEčENSKÉ A SPORtOVNÍ AKCE - ZÁŘÍ 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

So 3. 9.
7:45 Cyklorallye Juráška 2016 - tradiční cyklistický závod start Mírové 

náměstí sport, zábava

19:00-21:30 taneční pro mládež - Kulturní centrum, vstupné 40,- Kč Kulturní dům tanec

Ne 4. 9. 16.00 Oboroh  - Benefiční koncert pro Domácí hospic Setkání, vstup 100 Kč Kostel sv. Mikuláše hudba,koncert

Čt 8. 9.
16:00-19:00 Odpolední tvořivá dílna pro celé rodiny. Téma: Zimní keramika s 

lektorskou pí. Toucovou - MC Ratolest MC Ratolest hobby, děti a rodiče

17:00 Jiří michálek - poetické obrazy ochotníka, slavnostní zahájení 
výstavy, pořádají Městská knihovna a Galerie Jaroslava Dostála Městská knihovna výstava

So 10. 9.
19:00-21:30 taneční pro mládež - Kulturní centrum Kulturní dům tanec

DJ Feroslav, Oldies party, 80. a 90. léta, vstup zdarma Klub Lefr hudba, tanec

Ne 11. 9. 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 12. 9. 15:30 Návštěva muzea kočárků - MC Ratolest výstava, děti a rodiče

Čt 15. 9.
od 10:00 Pohádkové čtení a tvoření v městské Knihovně - čtení, malování, 

prezentace nových knih - MC Ratolest Městská knihovna děti a rodiče

20:00 Večerní DÍLNA pro rodiče, téma fimo a náramky, k prodeji při 
posvícení MC Ratolest hobby, děti a rodiče

Pá 16. 9. 21:00 teplá buchta - revival skupin Kabát a Daniela Landy, vstup 100,- Kč Klub Lefr hudba, koncert

So 17. 9. 19:00-21:30 taneční pro mládež -  Kulturní centrum Kulturní dům tanec

Po 19. 9. 16:00 Zasedání zastupitelstva města týniště nad Orlicí Kulturní dům

So 24. 9.
14:00-23:00

týnišťské posvícení - zábavné odpoledne a večer plné hudby, tance 
a různých soutěží, hvězdou večera je kapela Top Dream Company, 
vstupné zdarma - Kulturní centrum

Městský park hudba, tanec, zábava

19:00-21:30 taneční pro mládež - Kulturní centrum Kulturní dům tanec

Ne 25. 9.
6:00-10:00 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

Pá 30. 9.
Začátek týnišťského divadelního podzimu - Kulturní centrum, 
otevření výstavy, od 19:30 hra div.  
Souboru Jirásek Nejkrásnější válka

Kulturní dům divadlo, výstava, 
zábava

Červený kříž v Týništi nad Orlicí
opět pořádá (pro velký zájem)

pro veřejnost ZDARMA

ZÁKLADNÍ 
KURZ PRVNÍ 

POMOCI
(2 hodiny)

vedený sestrou záchranné služby L. Lepkovou

dne 3. 10. 2016 v 17:00 hodin

v KNIHOVNĚ U DUBU
Možnost získání certifikátu.

Vzhledem ke kapacitě sálku přihlášky
zasílejte předem na tel.č. 724 108 059

Milena Herelová, ČČK

KURZY 
ANGLIČTINY
v Týništi nad Orlicí od září 2016

www.jcaj.cz
kurzovné 1.850,- Kč za celé pololetí bez ohledu na počet 
lidí v kurzu (46,- Kč za jednu vyučovací hodinu včetně 
veškerého jaz. servisu)

Studium probíhá v přátelské a pohodové atmosféře.
Bude Vás to s námi bavit. Rádi bychom Vás ujistili, 
že správným vyučovacím přístupem, přiměřenou pílí 
a vytrvalostí se anglicky skutečně velmi dobře naučí každý.

Budeme se na Vás těšit.

Jazykové centrum anglického jazyka
tel.: 736 414 549, 494 532 102

,tRADIčNÍ“ tÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ JAKO PEStRÝ ŽÁNROVÝ FEStIVAL

620 LEt PRVNÍ PÍSEmNÉ ZmÍNKy O KŘIVICÍCH

   

doplněn bohatým zábavným pro-
gramem (taneční vystoupení, před-
stavení zemědelské techniky, různé 
hry pro děti…).

První kapelou, která návštěvní-
kům posvícení zahraje, bude přá-
telská akustická kapela Next- time. 
Jako další se na pódiu ukáže hudeb-
ní formace Druhá Identita, která už 
od týništského publika sklidila ne-
jeden potlesk. Třetí v  pořadí bude 
kapela Diconnexion, která do Týni-
ště přijede z Třebíče. Roli,headline-
ra“ této akce budou plnit ostřílení 
funky borci z Top Dream Company 

v  čele s  kapelníkem Petrem Ham-
ničkem a  velice známým, nejen 
Týnišťákům, zpěvákem Martinem 
Růžou.

Pro návštěvníky akce budou také 
připraveny různé stánky s  občer-
stvením a  pamlsky. Mimo jiného 
budou k snědku také grilovaná ku-
řata nebo kebab.

Celá akce vypukne 24. září 2016 
v 14:30 v Městském parku v Týništi 
nad Orlicí a vstup na akci je zdar-
ma. Srdečně zveme Vás i  všechny 
Vaše blízké, přijďte se pobavit!

Michal Procházka

Již dlouhá léta se v  Týništi nad 
Orlicí koná Tradiční týnišťské po-
svícení a  ani letošní rok nebude 
výjimkou. Pořadatelé se však tento 

rok rozhodli uspořádat toto tradič-
ní posvícení poněkud netradičně, 
že se z akce stane spíše pestrý žán-
rový hudební festival, který bude 

Rok se s  rokem sešel a  opět 
jsme se setkali v nádherném pro-
středí na fotbalovém hřišti pod 
Zelenou Křivinou. Stalo se tak 
u  příležitosti 620let od písemné 
zmínky o  této obci. K  příjem-
nému odpoledni přispěla hudba 
v  podání skupiny Koplaho Band 
s  panem Plašilem, v  průběhu 
akce byla možnost prohlédnout 
si fotografie a videoprojekci z dob 
minulých i  současných z  archívu 
J. Šotoly, K.Říhy S.Pechové, dále 
pak vojenskou techniku p. Etfai-
še. Měli jsme možnost se sezná-
mit se závodními vozy a úspěchy 
J. Říhy a  P. Vorlíka a  shlédnout 
ukázku JSDH Týniště n.O. Slovem 
provázel pan Zdeněk Kopecký. 
S  velkou odezvou se setkalo vy-
stoupení sdružení ZKO Sezemice 
– ukázka agility a  výuka žonglo-
vání skupiny Ascarya. O nádher-
né ukončení se postarala skupiny 
Ascarya se svou ohnivou šou. 

A  těm, kterým se ještě nechtě-
lo spát, zahrála k  tanci a  posle-
chu skupina Perpetum mobila p. 
Hakena.

Za vstřícný přístup, finanční 
podporu a přiloženou ruku k dílu 
děkujeme:

Městskému úřadu v Týništi n.O.
Technickým službám Týniště
Sokolu Křivice
Osadnímu výboru Křivice
Restauraci U Věže
Kuchyni p. Vlčka

Těšíme se na Vás u  příležitosti 
staročeského posvícení, které se 
bude konat 15.  10.  2016 opět na 
hřišti v Křivicích.

Za Sokol Křivice
Dagmar Stodůlková

Více obrazových informací z této 
akce Vám přinesme v příštím vy-
dání zpravodaje.
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JIŽNÍ PLZEŇSKO – VZDÁLENÉ A PŘECI bLÍZKÉ

     „Svět je malej a o náhody v něm 
není nouze“. Toto úsloví jsme ur-
čitě všichni už nejednou ve svém 
životě použili. Většinou je říká-
me, když daleko od domova na 
nejméně pravděpodobném místě 
potkáme své známé. Ale různých 
jiných náhod může být celá řada. 
Sled podivuhodných skutečností, 
nad kterými člověk kroutí hlavou, 
jsme ve Spolku přátel města za-
čali zaznamenávat v  době, kdy se 
pro veřejnost poprvé otevřela naše 
vodárenská věž. Tehdy totiž vyšlo 
najevo, že v  okrese Plzeň-jih leží 
vesnička Týniště, nad níž jako ma-
ják tyčí se – vodojem. Na základě 
této kuriózní shody vzniklo přátel-

ství mezi několika východočeskými 
a  západočeskými Týnišťáky, čas 
od času upevňované vzájemnými 
návštěvami. A další překvapení na 
sebe nedala dlouho čekat. V  obci 
Prádlo na řece Úslavě šéfuje zdej-
šímu lihovaru Ing. Jenčík. Ano, už 
začínáte správně tušit. Nemusíme 
pátrat v  archivech, stačí pročíst si 
webové stránky prádelské likérky, 
abychom se dověděli, že děd pana 
podnikatele, Karel Jenčík (1878 – 
1951), byl lihovarníkem v  Týništi 
nad Orlicí (!). Mají tu také zříce-
niny Litice a Potštejn. Tedy spíš je-
jich skromné pozůstatky v podobě 
terénních nerovností a nepatrných 
zbytků zdiva. Nicméně se jed-

ná o  starší dvojčata a  předchůdce 
známějších a zachovalejších hradů 
v povodí Divoké Orlice. Je až s po-
divem, kolik společného mají přes 
dvě stě kilometrů vzdálené regio-
ny. Na druhou stranu je ale docela 
možné, že podobných souvislostí 
bychom v naší malé zemi našli více. 
Záleží jen na náhodě, díky které je 
objevíme…

Za SPMT Adam Prokeš

Foto 1
Vodojem v Týništi, okr. Plzeň-jih. 

Výška 15 m, objem nádrže 30 m3, 
v provozu od r. 1927.

Foto 2 - 1. srpna 2011 byla v Tý-
ništi na Plzeňsku zasazena lípa přá-

telství
Foto 3 - Sázení borovice 

11.  6.  2011 u  nás v  parku k  výročí 
650 let od první zmínky o městě za 
přítomnosti přátel z Plzeňska

Foto 4 - turistický rozcestník uka-
zuje směr na „plzeňský“ Potštejn

Foto 5
Půta ze Žinkov z  rodu Drslavi-

ců vybudoval v  pol. 13. stol. hrad 
Potštejn (Půtův hrad). Jeho bratr 
Protiva se usadil na Liticích u  Plz-
ně. Když jejich potomci osídlovali 
Podorlicko, zbudovali si zde hrady 
stejných jmen.

Foto 6 – Likérka Jenčík&dcery 
v Prádle
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ZPRÁVA O čINNOStI mĚStSKÉ POLICIE – čERVENEC 2016

ZHODNOCENÍ FOtbALOVÉ SEZONy 2015-2016

místo, což je výsledek, který před-
čil očekávání. Mužstvo bylo cílevě-
domě vedené Ing. Pavlem Zítkem, 
Láďou Virágem a  Petrem Jandou. 
Mladší žáci se prezentovali velice 
vyváženým výkonem po celou se-
zonu a jako jediní dokázali porazit 
i vítěze soutěže!

Mužstvo starší přípravky hrálo 
poprvé okresní přebor, neboť kraj-
ské soutěže v  této kategorii prošly 
reorganizací. Soutěží procházelo 
mužstvo suverénně a  do finálové-
ho turnaje nastoupilo jako favo-
rit. Ovšem zrovna tento turnaj se 
jim vůbec nepovedl a  obsadili až 
6. místo. Mužstvo vedli zkušení 
trenéři Václav Zima, Láďa Richter 
a Honza Zemánek st. a vedle nich 
se seznamovali s  trenéřinou Mar-
tin Matoušek a  Štěpán Ráček. Za 
zmínku stojí výkon mladého Hon-
zíka Marhy, který nastřílel v sezóně 
101 mistrovských branek!

Nejmladší kategorie, mladší pří-
pravka, hrála opět okresní přebor 
a  v  něm si vedla vcelku úspěšně 
a na finálovém turnaji skončila na 
6. místě. V této kategorii ovšem ne-
jde o výsledky a o pořadí v tabulce, 
ale jde především o podchycení zá-
jmu děti o  fotbal a o zapojení dětí 
do tréninkového procesu. To se 
nám docela dařilo. O ty úplně nej-
menší (tzv. předpřípravka) se sta-

rali zkušení trenéři Láďa Gavula st. 
a  Jirka Hlaváč. Hlavním trenérem 
mladší přípravky byl Milan Štěpán, 
který se ovšem rozhodl v této funk-
ci skončit. Za jeho mnohaletou prá-
ci s mládeží mu náleží naše podě-
kování a věříme, že se někdy mezi 
naše mládežnické trenéry vrátí!

Pro zajištění chodu oddílu, kte-
rý má tolik mužstev, a  to hlavně 
mládežnických, je nutná úzká spo-
lupráce s vedením celého Sportov-
ního klubu a i s vedením města Tý-
niště. Ta spolupráce zatím funguje, 
za což patří vedení města a SK naše 
poděkování a  všichni věříme, že 
tomu bude tak i nadále.

Ing. Jan Šrajer 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí

   

■ Dne 2. 7. 2016 v 00:00 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení obyvatelky „sídliště Střed“, že z dětského hřiště v měst-
ském parku je slyšet hudba a zvuk praskajícího dřeva. Bez-
prostředně po oznámení přistihla hlídka městské policie na 
dětském hřišti dva mladíky ve věku okolo 17 let, kteří po-
slouchali hudbu z mobilních telefonů a seděli na houpačce. 

Škoda na vybavení hřiště nebyla zjištěna. Mladíci byli vykázáni z prostoru 
dětského hřiště a záležitost byla řešena domluvou.
■ Dne 6. 7. 2016 v 14:25 hod. oznámila obyvatelka ulice Zvoníčkova, že 
na pozemku u rodinného domu mají cizího psa, který se po vyhnání stále 
vrací na jejich pozemek. Strážníkem byl proveden odchyt psa a dle evi-
denční známky ustanovena osoba chovatele. Pes byl vrácen majiteli, z dů-
vodu opakovanosti volného pobíhání byla věc řešena blokovou pokutou.
■ Dne 8. 7. 2016 v 13:45 hod. byla Městská policie Týniště nad Orlicí po-
žádána o  pomoc občanem města Holice s  tím, že jeho starší otec odjel 
v ranních hodinách do Týniště nad Orlicí, dosud se nevrátil a jeho mobil-
ní telefon je nedostupný. Na základě tohoto má o něho důvodnou obavu. 
Dle poskytnutého popisu bylo provedeno pátrání v ulicích města. Ve 14:10 
hod. oznamovatel pohřešování odvolal s tím, že otec se v pořádku vrátil 
domů, pouze ztratil telefon.
■ Dne 9. 7. 2016 v 19:30 hod. městská policie obdržela telefonické ozná-
mení personálu prodejny BILLA, ul. Voklik, že v prodejně zachytili muže, 
který odcizil drobné zboží. Jakožto přestupek proti majetku byla záležitost 
strážníkem vyřešena na místě uložením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.
■ Dne 11. 7. 2016 v 22:37 hod. bylo přijato oznámení, že na sídlišti U Dubu 
se po ulici nedaleko tělocvičny pohybuje skupina mladých mužů, kteří 
značně hlučí a snad se i perou. Po příjezdu hlídky MP na uvedené místo 
bylo zjištěno, že je zde již klid. Nedaleko tělocvičny byli zastiženi dva muži, 
kteří v rámci podaného vysvětlení přiznali, že zde došlo tzv. k vyřizování 
účtů. Záležitost byla vyřešena domluvou.
■ Dne 14. 7. 2016 v 18:00 hod. policista Obvodního oddělení PČR Týniš-

tě nad Orlicí požádal o spolupráci při prověření oznámení, že v prostoru 
nádraží ČD Týniště nad Orlicí se v odstaveném vagonu zdržuje několik 
„podivných osob“. V rámci následně provedené prověrky byli v uvedeném 
vagonu zastiženi tři místní muži, kteří zde popíjeli. Dále vyla věc řešena 
Policií ČR.
■ Dne 14. 7. 2016 v 21:05 hod. telefonicky oznámila obyvatelka obce Al-
brechtice nad Orlicí, že v obci v ulici Štěpánovská delší dobu volně pobíhá 
pes – německý ovčák. Na místě byla strážníkem odchycena vlkošedá fena 
německého ovčáka a po dohodě ze zástupcem OÚ Albrechtice n.O. byla 
převezena do záchytných kotců. Následující den byla MP kontaktována 
majitelem zvířete. Fena byla vydána, věc řešena blokovou pokutou.
■ Dne 19. 7. 2016 v 23:15 hod. bylo zjištěno spuštěné zabezpečovací zaříze-
ní objektu „Recyklačního dvora“ v ulici Za Drahou. Na místě byli zastiženi 
dva mladí muži, kteří tuto skutečnost již oznámili Policii ČR. K narušení 
objektu nedošlo. Byl vyrozuměn dispečink bezpečností agentury, která za-
jišťuje ostrahu. Příčinou byla technická závada na čidle.
■ Dne 23. 7. 2016 v 00:17 hod. tři neosvětlení cyklisté neuposlechli výzvy 
strážníků k zastavení a snažili se uniknout. Následkem jejich počínání do-
šlo k dopravní nehodě jednoho z cyklistů s vozidlem Policie ČR. Řešeno 
Policií ČR jako dopravní nehoda. Zbývajícím dvěma cyklistům byla ulo-
žena bloková pokuta.
■ Dne 23. 7. 2016 v 07:00 hod. byl proveden na žádost Policie ČR společný 
zákrok v Murphys baru na Mírovém náměstí, kde došlo k fyzické potyčce 
mezi dvěma hosty. Agresivní host baru byl převezen na Protialkoholní zá-
chytnou stanici v Hradci Králové.
■ Dne 30. 7. 2016 v 21:30 hod. přijala městská policie telefonické oznámení 
kolemjdoucí osoby, že „u restaurace Dělnický dům se perou lidé se psy“. 
Následně bylo strážníkem na místě zjištěno, že došlo k pokousání psa dru-
hým psem. Událost je v šetření Městské policie Týniště nad Orlicí.

Jaroslav Forman, strážník městské policie

   Fotbalová sezona 2015-2016 se 
nehodnotí dobře, protože skonči-
la neúspěchem nejsledovanějšího 
mužstva, které po 16 letech sestu-
puje z krajského přeboru.

A mužstvo dospělých, po jedno-
roční nevydařené epizodě v  divizi 
C, vstoupilo do krajského přebo-
ru hodně oslabené a  to z  různých 
příčin. Jednak ukončené hostování 
a  jednak vysoké ambice některých 
hráčů základního kádru a  jejich 
přechody do jiných celků. Až na 
pár domácích zápasů dopadl pod-
zim katastrofálně a  naše mužstvo 
v něm skončilo poslední a v téměř 
beznadějné pozici pro záchranu. 
Přes zimní přestávku udělal reali-
zační tým A mužstva dobrou práci 
a přemluvil k návratu některé hráče 
z hostování a naopak i několik dob-
rých hráčů na hostování přišlo. Bo-
hužel ani jarní odvety jsme nezačali 
dobře, vše ale zlomil domácí zápas 
Jičínem, kde jsme brzy prohráva-
li 0:2 a  tým byl zralý „na ručník“. 
Jenže ve druhém poločase Lukáš 
Slezák sám otočil skóre a  tým sla-
vil první úspěch! Od tohoto zápasu 
jsme pravidelně sbírali body a  vše 
měl rozhodnout poslední zápas 
soutěže v  Broumově, který jsme, 
pro zajištění záchrany, potřebovali 
vyhrát rozdílem třech branek. Sice 
jsme vedli 3:0, ale 10 minut před 

koncem domácí snížili na 3:1 a tím 
se zachránili a nás poslali po 16 le-
tech do I. A třídy.

Mužstvo dorostu má za sebou 
zvláštní sezonu. Na začátku sezóny 
kvalitativně i  kvantitativně nabitý 
kádr měl ambice hrát špici kraj-
ského přeboru, ale kádr se postup-
ně zužoval, protože nejlepší hráči 
dorostu drželi ve  hře A  mužstvo, 
někteří dorostenci měli dlouhodo-
bá zranění a některé prostě přestal 
fotbal v jejich letech bavit. Nakonec 
dorost dohrával soutěž se staršími 
žáky v kádru, ale i přesto je 5. mís-
to v krajském přeboru U-19 velmi 
pěkný výsledek. Mužstvo vedli tre-
néři Petr Nedomanský, Tomáš Kos 
a Petr Vlček.

Výkladní skříní týnišťského fot-
balu je už druhým rokem mužstvo 
starších žáků. Opět vyhrálo kraj-
skou soutěž, tentokrát ovšem drti-
vě, když kluci za celou sezónu jen 
jednou prohráli v  normální hrací 
době a jednou na penalty! Mužstvo 
velmi dobře vedli trenéři Eda Cína 
a  Martin Horák. Důležité bylo, že 
sami kluci měli zájem na sobě pra-
covat a  zlepšovat se a  že vytvořili 
skutečný tým! Věříme, že tato gene-
race by mohla být někdy v budouc-
nu oporou mužstva dospělých!

Mladší žáci obsadili v  krajském 
přeboru, ve skupině o umístění, 2. 

krajský přebor 
družstev mužů
V neděli 11. září 2016 pořádá 
oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí 4. kolo společného 
krajského přeboru družstev 
mužů královéhradeckého 
a Pardubického kraje. 
Zahájení soutěže disciplín od 
09.30 h. Občerstvení bude 
zajištěno.

DEtAILy Z OPRAVy CIFERNÍKŮ

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

Malá ručička je dlouhá 91 cm, široká 24 cm. První nová číslice na rekon-
struovaném ciferníku 2. července 2016

Porovnání původní a nové číslice. Stará číslice je složená z několika dílů, 
ocelový plech silný 1 mm. Nová číslice je z Al slitiny, vyřezaná vodním 

paprskem, silná 2.2 mm, natřená černou barvou.

Dvě sady nových číslic

Sada původních číslic z jednoho ciferníku, (chybí číslice VI)

Každá číslice je uchycena třemi nýty

Původní rekonstruovaná velká ručička a nové číslice. Délka ručičky je 127 
cm, šířka 15.5 cm. Číslice jsou vysoké 46 cm.

Velká ručička z rubové strany

foto: Bohumil Ptáček
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