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15:00 NADORAZ (DIXIELAND / HRADEC KRÁLOVÉ) 
16:30 MICHAL HORÁK (ACOUSTIC-FOLK / HRADEC KRÁLOVÉ) 
18:00 JAZZ POLICE (JAZZ, SWING, POP / HRADEC KRÁLOVÉ)

19:30 HEEBIE JEEBIES (PUNK-SKA / HRONOV)

21:00 KAPELA MICHALA ŠINDELÁŘE (ROCK, POP / PRAHA)

SMOT ART TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ  |  MAŽORETKY TÝNKY – ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ  |  PROJÍŽĎKY NA KONÍCH  |  SKÁKACÍ HRAD
HASIČI  |  MC RATOLEST - OBČERSTVENÍ OD MAMINEK  |  DDM - HRY PRO DĚTI  |  VATA, BALONKY  |  MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ  |  DÁLNIČNÍ POLICIE

MĚSTSKÝ PARK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
16. ZÁŘÍ 2017  |  14:00  |  VSTUP ZDARMA
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A) Schvaluje
 

1. Smlouvu o  smlouvě budou-
cí o  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č.39/17/BVB/
MS stavby: „Týniště nad Orlicí 
– křižovatka Mírové nám. x ul. 
17.  listopadu“ mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
město Týniště nad Orlicí a  bu-
doucí povinná Ředitelství silnic 
a  dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem: Na Pan-
kráci 546/56, 140 00 Praha 4 – 
Nusle zastoupena Ing. Markem 
Novotným, ředitelem Správy 
Hradec Králové se sídlem Pou-
chovská 401, 503 41 Hradec Krá-
lové a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

2. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-
12-2014220/VB/01 Týniště nad 
Orlicí, Lipská, p.č. 1446/13,Sith, 
8xOM – kabel NN mezi smluv-
ními stranami: oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupe-
na společností K  energo, s.r.o., 
se sídlem Nádražní 346, 563 01 
Lanškroun zastoupená společ-
ností GEOŠRAFO, s.r.o., se síd-
lem Zemědělská 1091/3b, 500 03 
Hradec Králové a povinná město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IE-
12-2005346/VB/01 Týniště nad 
Orlicí, Smetanova ul. – rekon-
strukce nn mezi smluvními stra-
nami: oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena spo-
lečností VČE – montáže, a.s. se 
sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 
531 17 Pardubice zastoupená 
společností GEOŠRAFO, s.r.o., 
se sídlem Zemědělská 1091/3b, 
500 03 Hradec Králové a  po-
vinná město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

4. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Zpracování pasportu pro 
město Týniště nad Orlicí“ fir-
mu Geodézie-Topos, a.s., Pu-
lická 377, 518 01 Dobruška, IČ: 
25278878, za cenu 239 400 Kč 
bez DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Souhlas města Týniště nad Orlicí 
jako vlastníka budovy poliklini-
ky Týniště nad Orlicí s  podná-
jemním vztahem, který uzavře 
fyzická osoba MUDr. Simona 

Sudová se vznikající právnickou 
osobou MUDr. Simona Sudo-
vá, s.r.o., na dobu určitou do 
28. 02. 2018.

6. Souhlas s  udělením licence 
k  provozování městské auto-
busové dopravy pro dopravce 
AUDIS BUS, s.r.o., Rychnov 
nad Kněžnou na lince č. 665013 
Týniště nad Orlicí – Petrovice 
a zpět.

7. Souhlas s  udělením licence 
k  provozování městské auto-
busové dopravy pro dopravce 
AUDIS BUS, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou na lince č. 665011 Tý-
niště nad Orlicí – Lípa nad Orlicí 
– Rašovice – Křivice a zpět.

8. Záměr pronájmu budovy čp. 202 
na pozemku par. č. 117/1, po-
zemku par. č. 117/1, budovy čp. 
203 na pozemku par. č. 117/2, 
pozemku par. č. 117/2 a části po-
zemku p. č. 1063/1 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí. Jedná se o  budovu 
restaurace Dělnický dům (bez 
vnitřního vybavení), kina, terasy 
u kina a části chodníku u terasy.

B) Zamítá

1. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 10.000 Kč (dle žádosti) na 
rozvoj domácí hospicové péče 
pro Oblastní charitu Pardubice.

2. Realizaci oznámených pláno-
vaných stavebních úprav v  Ma-
teřské škole Město Týniště nad 
Orlicí - zajištění vody přímo do 
tříd a dovybavení tříd o funkční 
kuchyňky.

C) Bere na vědomí

1. Oznámení ředitelky Mateřské 
školy Město Týniště nad Orlicí 
o modernizaci a dovybavení bu-
dovy mateřské školy.

D) Ukládá

1. Ředitelům příspěvkových orga-
nizací města Týniště nad Orlicí 
v  souvislosti s  úpravami zřizo-
vacích listin zajistit živnostenská 
oprávnění potřebná k doplňkové 
činnosti, kterou provozují nebo 
plánují provozovat.
T: 18. 9. 2017
Odpovídají: ředitelé příspěvko-

vých organizací

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
žádost o změnu limitu mzdových 
prostředků o částku Kč 29.868,00 

   

z důvodu navýšení úvazku účet-
ní na 40%. Po navýšení bude 
limit mzdových prostředků pro 
rok 2017 ve výši Kč 474.025,00.

2. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí žá-
dost o  změnu limitu mzdových 
prostředků o částku Kč 10.940,00 
z důvodu navýšení úvazku účet-
ní na 30%. Po navýšení bude 
limit mzdových prostředků pro 
rok 2017 ve výši Kč 1.052.715,00.

3. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Dendrologický průzkum 
a hodnocení dřevin v Týništi nad 
Orlicí – pasportizace dřevin“ f. 
Zahrady pro radost, s.r.o., Blešno 
12, 503 46 Třebechovice p. O., 
IČ 28816498, za cenu – „Mla-
dé stromy vysázené v  minulých 
třech letech 85 Kč/ks, Stromy 
hodnocené v  minulosti 100 Kč/
ks, Stromy nově hodnocené 130 
Kč/ks“, v celkové výši do 200.000 
Kč včetně DPH a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

4. Pronájem části pozemku p. č. 95 
o výměře 433 m2 v k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí pro Petra Kuchaře, 
T. G. Masaryka 123, Týniště nad 
Orlicí, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 09. 2017 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

5. Dodatek č. 1 k  nájemní smlou-
vě Jiřího Němce, IČ: 620 69 659 
a Ivety Němcové, IČ: 728 58 915 
s  městem Týniště nad Orlicí ze 
dne 28. 11. 2016.

6. Nákup věcných cen do výše 
1.500 Kč pro SK Týniště nad Or-
licí, oddíl tenisu, pro tenisový 
turnaj konaný dne 26. 8. 2017.

7. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Bašové Marii, bytem *** na ob-
dobí od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.

8. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Rejdové Michaele, bytem 
*** na období od 1.  9.  2017 do 
31. 8. 2018.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Marčíkové Bohumile, bytem 
*** na období od 1.  9.  2017 do 
31. 8. 2018.

10. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Svážnice Petrovice“ firmu 
POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 
500 03 Hradec Králové, IČ: 
46509283, za cenu 142 779 Kč 
s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

11. Rozpočtové opatření č. 20/2017.

B) Bere na vědomí

1. Žádost p. Němce, IČ: 620 69 659 
o zrušení trhů dne 25. 8. 2017 na 
Mírovém náměstí v  Týništi nad 
Orlicí z technických a organizač-
ních důvodů.

2. Sdělení ČSAD Ústí nad Orlicí 
o  ukončení provozování linek 
169101, 720308, 720385 a 660554 
s platností od 2. 9. 2017. Provoz 
linek je ukončen z  ekonomic-
kých důvodů.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM žádost o navýše-
ní příspěvku na provoz příspěv-
kové organizaci Dům dětí a mlá-
deže Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Projednat v ZM žádost o navýše-

ní příspěvku na provoz příspěv-
kové organizaci Městská knihov-
na Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  nájmu části pozem-
ku parc.č. 243/1 o výměře 7 m2 
v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Čes-
kou spořitelnu, a. s. IČ: 45244782 
za účelem provozování mobilní 
pobočky České spořitelny ve výši 
1.995 Kč (5 Kč/m2/den). Nájem 
na dobu určitou od 8. 9. 2017 do 
3.  11.  2017 a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

2. Smlouvu o  výpůjčce pozemku 
parc. č. 2252/1 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro základní organi-
zaci Českého svazu chovatelů 
Týniště nad Orlicí, IČ: 60886005. 
Výpůjčku na dobu neurčitou od 
1.  9.  2017 a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

3. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí s  využitím na zahrádku. 
Jedná se o  lokalitu U  Dubu za 
mlýnem - Broučkova zahrada.

4. Záměr odkoupení pozemku p.č. 
501/4 v  k.ú. Štěpánovsko o  vý-
měře 104 m² a doporučuje pro-
jednání záměru zastupitelstvem 
města.

5. Zadání stavebních prací v  pro-
storu u Vodárenské věže f. Tomáš 
Dostál, Štěpánovsko 3, 517 21 
Týniště n. Orl., IČO 74409883, 
dle skutečných nákladů, do 
maximální ceny 99.772 Kč bez 
DPH.

6. Dohodu o  směně pozemků po-
třebných k  vybudování cyklo-
stezky Týniště nad Orlicí – Kři-
vice a  smlouvu o  právu provést 
stavbu mezi městem Týniště nad 
Orlicí a paní Alexandrou Harde-
gg, Častolovice, Masarykova 1.

7. Nákup věcných cen do výše 2.500 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 74
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 24. 07. 2017

Usnesení č. 75
z elektronického jednání Rady města 
Týniště n. O. konané dne 2. 08. 2017

Usnesení č. 76
z elektronického jednání Rady města 
Týniště n. O. konané dne 14. 08. 2017



   

Kč pro SK Týniště nad Orlicí, od-
díl basketbalu, pro basketbalový 
turnaj dětí konaný dne 9. 9. 2017.

8. Souhlas města Týniště nad Orlicí 
jako vlastníka budovy polikli-
niky Týniště nad Orlicí s  umís-
těním sídla Domácích zdravot-
ních služeb, s.r.o., zastoupených 
MUDr. Martinem Řezáčem, IČO: 
05934583, na adrese polikliniky, 
Mírové náměstí 88, 517 21 Týniště 
nad Orlicí.

9. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu navýšení odpiso-
vého plánu o  částku Kč 4.472,00 
z důvodu nákupu herních prvků. 
Po schválení bude odpisový plán 
pro rok 2017 ve výši Kč 40.943,00.

10. Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek včetně návrhu vítěze ve-
řejné zakázky s  názvem Týniště 
nad Orlicí – Vybudování MKDS 
(městský kamerový dohlížecí sys-
tém) – I. Etapa - zahájení, kterým 

je Pavel Bajer, Petra Jilemnické-
ho 518, 503 01 Hradec Králové, 
IČ: 70179891 nabídková cena 
846 471 Kč včetně DPH a ukládá 
starostovi města podepsat Ozná-
mení o  výběru nejvhodnější na-
bídky, Rozhodnutí zadavatele 
o  výběru nejvhodnější nabídky 
a následně pak Smlouvu s vítěz-
ným uchazečem.

11. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Venkovní opravy 
objektu – obřadní síň – Týniště 
nad Orlicí“ firmu Tomáš Dostál, 
Štěpánovsko 3, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ: 74409883, s nabíd-
kou nejnižší ceny 835 128,99 Kč 
s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

12. Smlouvu o  umístění naváděcích 
cedulí na sloup veřejného osvět-
lení pro HOSTALEK – WER-
BUNG spol. s r.o.: 4 ks za 3 200,– 
Kč + DPH a  ukládá starostovi 

   

Největší zaměstnavatel v zemi hle-
dá posily i na Královéhradecku, nabí-
zí praktické výhody

Šest týdnů dovolené ročně, později 
výsluhový příspěvek nebo ozdravné 
pobyty a  samozřejmě jistota pravi-
delného měsíčního příjmu. To jsou 
jen zlomky výhod, které nabízí svým 
zaměstnancům Policie České re-
publiky, jíž aktuálně dle průzkumu 
agentury STEM důvěřuje za poslední 
čtvrtstoletí nejvíce obyvatel Česka, 
konkrétně 65 procent. Policie láká 
nováčky různých věkových katego-
rií, muže či ženy, nejen na specific-
ké výhody, ale také na zajímavou či 
v  mnoha ohledech respektuhodnou 
a veřejnosti prospěšnou práci, vhod-
nou nejen pro čerstvé absolventy 
středních či vysokých škol.

V  Královéhradeckém kraji slouží 

zhruba 1800 policistů v různých pra-
covních pozicích. Jde o muže i ženy 
rozdílných věkových kategorií, mezi 
nimiž jsou i ti, kteří této práci věno-
vali celý svůj produktivní život a své-
ho rozhodnutí dodnes nelitují. K vý-
znamným činnostem policie, která se 
dotýká všech policistů, patří také pre-
vence. V praxi se tak zpravidla každý 
policista potká tváří v tvář se situací, 
kdy veřejnosti, ale zejména dětem 
či seniorům pomáhá a  radí, jak se 
nestát obětí protiprávního jednání, 
trestného činu a jak si počínat v ne-
bezpečných situacích. Není pochyb 
o tom, že práce policistů je náročnou, 
zodpovědnou a prospěšnou službou 
veřejnosti, která je motivována vzá-
jemnou podporou, respektem, uzná-
ním a důvěrou. Policie v Královéhra-
deckém kraji přijímá nové posily, jež 
se stanou nedílnou součástí fungují-
cího týmu, kterému není bezpečnost 
osob, jejich majetku, ochrana veřej-
ného pořádku a předcházení trestné 
činnosti lhostejné.

   

smlouvu podepsat.
13. Přidělení uvolněného bytu 

v  DPS Na Netřebě, Týniště nad 
Orlicí, pro manžele Patajovy od 
1. 9. 2017.

 
B) Ukládá

1. Projednat v ZM žádost o navýšení 
příspěvku na provoz příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum měs-
ta Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan 
Paštika
2. Projednat v ZM žádost o navýšení 

příspěvku (na mzdy) příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum měs-
ta Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan 
Paštika
3. Projednat v ZM žádost o navýše-

ní příspěvku na provoz příspěv-
kové organizaci Mateřská škola 
U Dubu.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Projednat v  ZM příspěvkové or-

ganizaci Mateřská škola U  Dubu 
žádost o změnu účelu nevyčerpa-
ného investičního příspěvku.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
5. Projednat v ZM záměr odkoupení 

pozemku p.č. 501/4 v  k.ú. Štěpá-
novsko o výměře 104 m².

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

   

Délka dovolené, doba služby, fi-
nanční příjem a další benefity

Příslušník policie má k  dispozici 
za rok šest týdnů dovolené, což je 
v porovnání s jinými subjekty veřej-
né správy bezesporu nadstandardní 
výhoda. Zároveň lze v  odůvodně-
ných případech upravovat časy vý-
konu služby, což je velkou výhodou 
pro ženy či muže, kteří pečují o děti. 
Služební příjem při nástupu do slu-
žebního poměru, tedy základní tarif 
včetně zvláštních příplatků přesa-
huje hranici 20100 Kč hrubého. Už 
po složení služební zkoušky, tedy 
po třech letech, však dosáhne poli-
cista sloužící na základním útvaru, 
což je například obvodní oddělení 
či pohotovostní a eskortní oddělení, 
na příjem okolo 25000 Kč hrubého. 
Platná česká legislativa také počítá 
aktuálně i s tím, že po patnácti letech 
služby má policista nárok k šesti týd-
nům dovolené využít i dvoutýdenní-
ho ozdravného pobytu. Patnáct let 
je také hranice, po jejímž překonání 

náleží policistovi, který by se rozhodl 
z  jakéhokoliv důvodu odejít ze slu-
žebního poměru, jasně definovaný 
výsluhový příspěvek, jenž mu bude 
vyplácen doživotně. V jistém smyslu 
se jedná o formu poděkování za služ-
bu veřejnosti.

Přijetí do služebního poměru 
není pro mnohé nic složitého

Policie ČR slouží veřejnosti, a  to 
v mezích a způsoby, které jsou dány 
platnými zákony. Stejně tak přijetí 
do služebního poměru či benefity 
spojené s  pracovním angažmá jsou 
blíže popsány v  zákonech. Hlavní 
podmínkou pro přijetí je úspěšné 
absolvování přijímacího řízení, kte-
ré předpokládá zdravotní, fyzickou 
a  osobní způsobilost. Dalšími pod-
mínkami jsou rovněž trestní bez-
úhonnost a české občanství. Po třech 
letech služby a  úspěšném složení 
služební zkoušky je policistovi pro-
dloužena délka pracovního poměru 
na neurčito.
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Životní jubilea:
91 let Libuše Wagenknechtová
 
85 let Václav Franc
 Božena Micherová
 Ladislav Provazník
 
Vítáme na svět:
Eliška Heroutová
Alžběta Mrázová

Oliver Sith
Eliška Horáková

Rozloučili jsme se:
Jaroslav Čepelka (84)
Zdenka Hloušková (97)
Jan Horký (79)

Poděkování
Děkujeme tímto za příjemné od-

poledne členkám Sboru pro ob-
čanské záležitosti paní Marii Hla-
vové a  paní Aleně Adamcové při 
příležitosti naší zlaté svatby.
Rovněž děkujeme za květiny 
a dárkový balíček.

Manželé Forejtkovi

Děkujeme Obvodnímu oddělení 
Policie České republiky ve spolu-

práci s Městskou policií v Týništi 
nad Orlicí za ochotu a vstřícnost 
při hledání ztraceného mobilního 
telefonu, který byl zapomenutý 
v parku synem a poté odcizen dne 
7. 8. 2017 v 17:15 hodin.
Tímto bychom chtěli poděkovat za 

nalezení a vrácení synovi.
Poláškovi



NESlYŠÍCÍ čEŠkA JE NEJkRÁSNĚJŠÍ EVROPANkOU A JE Z TÝNIŠTĚ

Foto: Libor Koldinský
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Když se vám narodí dítě s  hen-
dikepem, život rodiny se otočí 
o  360 stupňů. Nevíte si rady, tá-
pete, někdy  i  smutníte, přemýšlíte 
o budoucnosti – to jsou přirozené 
reakce. Život ale nečeká, je  tře-
ba se nebát a  intenzivně proží-
vat přítomnost každého dne. Pak 
zjistíte, že je sice plný povinností, 
překážek, ale i  krásných okamži-
ků, setkání, drobných i  větších 
radostí. A  mě i  moji rodinu je-
den  takový  nádherný  okamžik  če-
kal  v  červenci  letošního  roku. 
 
Dovolte mně, abych se s vámi podě-
lila o zážitky z mimořádně úspěšné 
a zajímavé události, která se usku-
tečnila v TOP Hotelu v Praze, a to 
od 11. - 19. července 2017. Jedná se 
o mezinárodní soutěž Miss a Mis-
ter Deaf World & Europe & Asia 
2017 - soutěž, kdy se volí Miss 
(dívky) a Mister (chlapci) mezi fi-
nalisty z  jednotlivých zemí celého 
světa. Tato soutěž je specifická tím, 
že jsou soutěžící neslyšící, ale ani 
jejich hendikep není překážkou, 
aby dostali příležitost vyzkoušet si 
věci, které zdraví lidé berou jako 
samozřejmost. Tato soutěž není jen 
o  kráse, ale i  o  určitém charisma 
každého soutěžícího, o  svědomi-
tosti a pečlivé přípravě, o prezenta-
ci své země a také o přátelství, která 
při této příležitosti vznikají. Zakla-
datelem této soutěže je pan Josef 
Uhlíř z Prahy, který již před 17 lety 

proměnil své myšlenky o  uspořá-
dání Miss Deaf ve skutečnost. Je to 
právě on, kdo se se svým týmem 
zasloužil o  zdárný a  kultivovaný 
průběh celé soutěže. Není to jen sa-
motná soutěž, ale jedná se o mno-
ho organizačních detailů, které se 
musí s předstihem několika měsíců 
řešit - sponzoři, tlumočníci do zna-
kového jazyka, ubytování, strava 
a program soutěžících, zázemí pro 
soutěž, účinkující a  hosté na  finá-
lovém večeru, přílety a odlety sou-
těžících a  jejich doprovodů, hostů, 
kosmetické a  kadeřnické služby 
soutěžícím, administrativa… Jsou 
to stovky hodin práce, které běžný 
divák nebo soutěžící ani nevnímají.

Za  to  všechno  patří  panu  Uhlí-
řovi velký dík a obdiv.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
47 chlapců a dívek z 25 zemí světa. 
Několikadenní soustředění všech 
finalistů a finalistek světových sou-
těží krásy probíhalo v  TOP Hote-
lu Praha, který  poskytuje zázemí 
účastníkům soutěže již několik let. 
Zde proběhla i první Fashion pře-
hlídka, další pak v zámeckém parku 
v Teplicích a v Hradešíně nedaleko 
Prahy. Finálový večer se slavnost-
ním vyhlášením se konal 15.  čer-
vence ve velkém sále Kongresové-
ho centra v  Praze na Vyšehradě. 
Finálovým soutěžním večerem 
provázeli moderátoři Jan Čenský 
a  Lenka Vacvalová a  samozřejmě 
tlumočníci do českého znakového 

jazyka a do mezinárodního znako-
vého systému. Finalistky a finalisté 
prezentovali překrásné národní 
kroje svých zemí, diváci v sále měli 
tak jedinečnou možnost vidět kroje 
například z Indie, Tchajwanu, Thaj-
ska, Číny, Botswany, Mexika, Ko-
lumbie, Jižní Afriky nebo Seychel. 
Na programu byla nejen přehlídka 
nádherných společenských šatů, 
plavek, ale  u  dívek  navíc  i  vlast-
ní  volná  disciplína  s  prezentací. 
Soutěže se zúčastnila i  moje dce-
ra, Petra Gluchová (22 let) z Týni-
ště nad Orlicí. Stala se finalistkou 
a  Miss Deaf České republiky pro 
rok 2017 a postup do světového fi-
nále byl pro ni velkou výzvou. Na 
soutěž se velmi pečlivě a svědomitě 
připravovala. Díky obci Dražův-
ky u  Kyjova získala k  zapůjčení 
nádherný lidový kroj, který jí paní 
Singerová láskyplně naučila oblékat 
a nosit. Díky němu důstojně repre-
zentovala naši zemi a  tím i  obec 
Dražůvky a  region Moravy a  kul-
turní tradice. Jako volnou disciplí-
nu si vybrala tanec swing s  prvky 
pantomimy. Poděkování patří také 
sourozencům Nikol a Jakubovi Po-
nerovým z  ateliéru Poner v  Praze, 
kteří dceři velkoryse zapůjčili úžas-
né společenské šaty, a dceři bylo ctí 
jejich tvorbu prezentovat. Svědo-
mitý a zodpovědný přístup mé dce-
ry k  celé soutěži, přátelský a  em-
patický vztah ke všem soutěžícím 
nakonec vyvrcholil na  finálovém 

večeru, a to výhrou a korunováním 
na MISS DEAF EUROPE 2017! 
Tento titul získala Česká republika 
poprvé v historii celé soutěže. Sny 
se plní, ale ani ony nejsou zadar-
mo… je třeba jít jim naproti, vyvi-
nout snahu, nečekat na zázrak. Jako 
máma jsem byla na svoji dceru moc 
pyšná a  možná maličko i  na sebe, 
že jsem z  ní vychovala dobrého 
člověka a  cokoliv jsem  do  její  vý-
chovy  vložila  se  mně,  díky  tako-
vým bezva momentům, vrací. I přes 
svůj hendikep vystudovala běžnou 
základní školu v  Borohrádku díky 
laskavosti a  empatii pana ředitele 
Přibyla i  všech pedagogů, Střední 
speciální školu Informační tech-
nologie v  Brně, dva jednoleté po-
maturitní obory na běžné Střední 
grafické škole v Brně – Reprodukč-
ní grafik a Knihař. V letošním roce 
bude ve svém dalším studiu pokra-
čovat, a to na Masarykově univerzi-
tě v Brně obor Sociální pedagogika 
a zároveň bude pracovat jako lektor 
znakového jazyka na České unii 
neslyšících v Brně.

Věřím, že  jí  studium  rozší-
ří  obzor  vědění,  obohatí  ji  a  na-
jde díky němu nové přátele i pracovní 
uplatnění. Účast v  soutěži krásy je 
jen krásnou perličkou ve vzpomín-
kách i v navázání nových přátelství 
s  lidmi, kteří  jsou  ze  všech  kou-
tů světa.

Marie Nedomanská
Fotogalerie na 3. straně obálky... 
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■ Dne 5.  7. bylo v  podvečer při-
jato tel. naléhání ženy na příjezd 
strážníků do jejího bytu z  důvo-
du silné podnapilosti, napadání 
a  výtržnosti návštěvníka bytu. 
Po příjezdu strážníků byla oso-
ba zpacifikována pomocí hmatů 
chvatů, přiložena pouta a  osoba 
s  pomocí přivolané hlídky Poli-
cie ČR eskortována nejprve na 
lékařské ošetření a  následně na 
protialkoholní záchytnou stanici. 
Muži hrozí za odmítnutí dechové 
zkoušky pokuta 25-50 tisíc a  za 
drobné ublížení na zdraví pokuta 
do 20 tisíc.
■ Dne 12.  7. byli strážníci při-
volání k  paradoxní situaci, kdy 
starší seniorka oznámila krádež 
vozíčku s nákupní taškou na poli-
klinice v Týništi nad Orlicí s tím, 
že jej ponechala v  čekárně. Po 
příjezdu na místo byli vytěžení 
svědci a  prohledáno okolí, při-
čemž vozíček s taškou byl nalezen 
na toaletách. Následně byl předán 
majitelce.

■ Dne 13. 7. bylo prověřeno ozná-
mení na předávkování léky oso-
bou trpící psychickými problémy. 
V  součinnosti s  odborem sociál-
ních věcí městského úřadu, kde je 
osoba klientem, a  po konzultaci 
s  ošetřujícím lékařem byla při-
volána rychlá záchranná služba. 
Muž byl převezen do nemocnice 
k intoxikaci.
■ Dne 13.  7. byla v  odpoledních 
hodinách přivolána hlídka měst-
ské policie do jednoho z  pane-
lových domů, kde oznamovatel 
uvedl, že si našel své jízdní kolo 
v  cizí uzavřené kóji. Provedeno 
bylo šetření a  ohledání na místě. 
Byl zjištěn majitel kóje, který se 
dostavil na místo. Kolo bylo po 
ztotožňujících úkonech předáno 
majiteli, a jelikož muž nesouhlasil 
s  vyřízením přestupku v  bloko-
vém řízení pro přestupek přisvo-
jení si cizí věci nálezem, byla věc 
předána k  vyřízení přestupkové 
komisi.
■ Dne 14. 7. na žádost rodiny bylo 
provedeno pátrání po starší oso-
bě se zdravotními problémy na 
Sutých Březích. Kontaktován byl 
lesní správce p. Vondrouš a  díky 
dobré znalosti strážnice byl muž 
nalezen.
■ Dne 18. 7. bylo přijato oznámení 
o  podomním prodeji el. energie. 
Vzhledem k  nedostatku důkazů 
nebyla uložena pokuta a  osobám 
bylo doporučeno, aby opustily 
Týniště nad Orlicí.
■ Dne 20.  7. bylo v  dopoled-
ních hodinách přijato telefonic-
ké oznámení na osobu, která se 
měla nevhodně chovat v  jednom 

z městských zařízení. Věc pokra-
čovala dále prostřednictvím soci-
ální sítě, kdy mohlo ze strany této 
osoby dojít k narušení občanské-
ho soužití urážkou na cti, nebo 
jiným hrubým jednáním. Věc je 
v současné době v šetření městské 
policie.
■ Dne 20. 7. bylo ve večerních ho-
dinách řešeno údajné rušení noč-
ního klidu. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že k  rušení noční-
ho klidu mohlo dojít, nicméně 
ze strany poškozených docházelo 
k  neustálému vyvolávání kon-
fliktů s protistranou, čímž se tato 
strana mohla dopustit přestupku 
proti občanskému soužití. Věc 
byla na místě vyřešena uklidně-
ním situace a vysvětlením.
■ Dne 21. 7. byla hlídka přivolána 
k  údajnému vniknutí cizí osoby 
do obydlí a rozbití okna. Po šetře-
ní vyšlo najevo, že se jedná o oso-
by sobě navzájem blízké a  tímto 
v  podnapilosti řešily své problé-
my. Věc bude předána k posouze-
ní přestupkové komisi.
■ Dne 22. 7. bylo v nočních hodi-
nách přijato oznámení na fyzické 
napadení jednoho z  mužů před 
restaurací v Týništi nad Orlicí. Po 
příjezdu na místo napadený ne-
požadoval lékařské ošetření, pro-
to byli ihned vytěžení svědci. Po 
předvolání na následující den na 
služebnu MP se dostavil pachatel, 
který se k  činu doznal. Věc byla 
vzhledem k této polehčující okol-
nosti vyřešena pouze v blokovém 
řízení.
■ Dne 23.  7. v  ranních hodinách 
bylo přijato oznámení, že v  ulici 

Komenského leží muž krvácející 
z hlavy. Na místě bylo zjištěno, že 
si úraz způsobil sám pádem hla-
vou na obrubník. Muž byl uložen 
do stabilizované polohy a přivolá-
na rychlá záchranná služba, která 
jej převezla pro podezření z otře-
su mozku do nemocnice.
■ Dne 25. 7. bylo přijato oznámení 
z jednoho z obchodů, že neznámá 
dvojice osob zde odcizila zboží. 
Po příjezdu na místo byli pomo-
cí kamerového záznamu a místní 
znalosti strážníků ustanoveni pa-
chatelé. Po příjezdu k  jejich oby-
dlí nejprve dvojice zapírala, ale 
po zhlédnutí záznamu se k  činu 
doznala. Věc byla vyřešena v blo-
kovém řízení.
■ Dne 27. 7. bylo přijato oznámení 
z jedné z ubytoven, kde mělo do-
jít k  fyzické potyčce dvou mužů. 
V současné době je věc v šetření.
■ Dne 28. 7. bylo přijato oznámení 
na poškození veřejného osvětlení. 
Věc je v současné době v šetření.
■ Dne 31.  7. bylo v  odpoledních 
hodinách přijato oznámení na 
bezvládně ležícího muže v  blíz-
kosti nádraží ČD. Muž byl pro-
buzen, a  jelikož se po prokázané 
totožnosti zjistilo, že se jedná 
o  člověka ubytovaného v  Rych-
nově nad Kněžnou, byl důrazně 
vyzván, aby se uchýlil k  odpo-
činku v  místě, kde je ubytován. 
Strážníci poté dohlédli na to, aby 
co nejrychleji opustil Týniště nad 
Orlicí.

Martin Štěpánek 
velitel městské policie

     

Ve dnech 28.  září až 1.  říj-
na  2017 se uskuteční již devate-
náctá zahrádkářská výstava ve 
výstavním areálu v  Častolovicích 
s  názvem „Zahrada východních 
Čech“

Výstavní plocha se rozšíří na 
více jak 2 500 m2 a bude ukázáno 
pěstované ovoce z celých východ-
ních Čech. Hroznové víno a oře-
chy, staré české odrůdy jablek, 
tradičně kolekce jablek a  hrušek 
z  výzkumných ústavů Holovousy 
a  Střížovice. Zajímavá bude ko-
lekce melounů a  méně známého 
ovoce. Také 12 druhů brambor 
z výzkumného ústavu z Havlíčko-
va Brodu a Zdobnice, devět druhů 
česneku, zelí z  Bolehoště, cibule 
ze Všestar a  listová zelenina bu-
dou jistě poučné. V  květinách 
chystáme nejen kolekce z dovozu 
z Holandska, ale vystaveny budou 
i  begonie z  Pardubic, jiřiny a  ji-

řinky od šesti velkopěstitelů z celé 
republiky, chryzantémy z Hlinec-
ka a africké fialky od specializova-
né organizace z  celé ČR, fuchsie, 
lilie a  gladioly, pokojové květiny 
okrasné listem. Chybět nebudou 
ani kaktusáři, chovatelé, ukázána 
bude kolekce okrasného ptactva 
a  hub. Připravena bude i  ukázka 
z prostředí a práce včelařů.

Z  pohledu vystavujících firem, 
závodů a  družstev se představí 
celá řada výrobců se svými pro-
dukty. Od zahrádkářské techniky 
až po drobné nástroje a pomůcky, 
to vše bude na výstavě zajištěno 
a  připraveno. Okrasné stromky 
a  keře, barevné zahradní trávy 
a  další rostliny, květiny a  zele-
niny, různé pochutiny, to jistě 
potěší každého návštěvníka. Ne-
zapomněli jsme ani na rozšířený 
sortiment v občerstvení. Po celou 
dobu výstavy bude ochutnávka 

farmářských produktů. V  oblasti 
doplňkových programů, kromě 
tradičních vystoupení hudebních 
orchestrů, bude ukázka v aranžo-
vání řezaných květin. Novinkou 
bude beseda „Jak co nejlépe pěs-
tovat peckoviny“. Pro velký zájem 
bude probíhat i  soutěž o  nejlep-
ší naaranžovanou misku ovoce 
a  zeleniny, kterou si může každý 
sám naaranžovat a  dva dny před 
výstavou odevzdat organizáto-
rům. Podmínkou je však použít 
předepsanou misku od pořada-
telů, kterou lze vypůjčit na tel. 
721 311 719. Nejlepší tři misky 
budou odměněny věcnými cena-
mi. V  odborné oblasti bude po 
celou dobu působit odborná po-
radenská služba, která v naučném 
koutku bude odpovídat na všech-
ny dotazy návštěvníků.

Účelem této informace není 
vyjmenovat všechny věci a  sku-

tečnosti, které na výstavě budou 
probíhat. V tomto článku chceme 
jen rámcově všem přiblížit za-
hrádkářskou výstavu a především 
chceme pozvat vás, zahrádkáře 
a  celou veřejnost, na výstavu, 
která je největší amatérskou za-
hrádkářskou výstavou v ČR a má 
již tradiční motto „Radost – Krá-
sa – Užitek“. Vystavovat budou 
zahrádkáři z  osmi okresů: Hra-
dec Králové, Pardubice, Náchod, 
Jičín, Trutnov, Ústí nad Orlicí, 
Chrudim a  Rychnov nad Kněž-
nou.

Výstava bude otevřena každý 
den od 09,00 hod. do 17,00 hod., 
v neděli do 16,00 hod. Parkování 
vozidel je zdarma. Bližší informa-
ce o  letošní výstavě lze získat na 
tel. 721 311 719, nebo na www.za-
hradkari.com

Josef Helmich, předseda 
ÚR ČZS Rychnov nad Kněžnou
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Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Pečovatelská služba

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se uskuteční dne 4. října 2017

od 9:00 hodin do 16:00 hodin

v prostorách Geriatrického centra, Turkova 785, Týniště nad Orlicí

Bude pro Vás připraven zajímavý program s celodenní prezentací pečovatelské služby, 
dále možnost si prohlédnout Geriatrické centrum a byty Domu s pečovatelskou službou.
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TRADIčNÍ TÝNIŠťSké POSVÍCENÍ 2017

TÝNIŠťSkÁ kNIhOVNA V NIŽNÍM NOVgORODU

   

V  sobotu 16.  září se v  měst-
ském parku v  Týništi nad Orlicí 
odehraje další ročník Tradičního 
Týnišťského posvícení. Kulturní 
centrum dalo dohromady bohatý 
hudební program na celé odpole-
dne a večer, doplněný o řadu dal-
ších atrakcí v rámci doprovodného 
programu.

Oficiální začátek akce je ve 14:00 
hodin, ale určitě už před tím bu-
dete moci využít služeb občerstvo-
vacích stanovišť, které v parku po 
dobu akce zajistí Hospoda U  Ku-
laté báby (půjčovna lodí Rampa 
sport). Kromě pití alkoholického 
i nealkoholického bude v nabídce 
určitě i něco na zub, a to po celou 

   

dobu konání akce (mimo jiné i do-
mácí dobrůtky od maminek z MC 
Ratolest).

Hlavní program tedy ve zmí-
něných 14:00 odstartuje taneč-
ním vystoupením skupina SMOT 
ART z  Týniště nad Orlicí. O  ote-
vření čistě hudebního programu 
se v 15:00 postará kapela z Hrad-
ce Králové, která si říká Nadoraz 
a  rozpumpuje svuj koncert v  ryt-
mu dixielandu nenapodobitelně 
kříženého se všemy možnými hu-
debními styly. Určitě bude ovšem 
přítomen humor! Druhým inter-
pretem bude Michal Horák, opět 
z Hradce Králové, který se věnuje 
skládání, zpívání a hraní vlastních 
písniček stylově zařaditelných 
jako acoustic-folk. Ten vystoupí 
v 16:30. Po Michalu Horákovi na-
stoupí zhruba v  17:15 na parket 
Mažoretky Týnky ze ZUŠ Týniště 
nad Orlicí.

Jakmile začne odpoledne pře-
růstat v podvečer, což by mělo být 
zhruba v 18:00, objeví se na podiu 
kapela Jazz Police, pro změnu opět 
z Hradce Králové a nabídne poslu-
chačům repertoár tvořený jazzo-
vými, ale i popovými standarty, při 
kterých si kromě poslechu budete 
moci klidně i  zatančit. Pokud jde 
o  taneční náladu, tak tu se ve vás 
rozhodně pokusí rozproudit i další 

skupina, Heebie Jeebies z  Hrono-
va, která nastoupí v  19:30 a  vyšle 
do vás svůj podkrkonošský folk-
lórně ska-punk’n’rollový cirkus.

Ve 21:00 už nastane čas na head-
linera celé akce, kterým bude Ka-
pela Michala Šindeláře. Pokud je 
vám jméno povědomé, tak vězte, 
že kromě toho, že se na Týnišťské 
posvícení vrací po dvou letech, se 
jedná o  syna „Dědka“ Šindeláře 
z  kapely Katapult a  předvádí jak 
svou autorskou muziku, tak i zná-
mé písně od kapely svého otce. 
A  to už se bude muset rozhodně 
i  ten poslední člověk, který doteď 
netančil, zvednout ze své lavičky 
a rozhýbat svoje boky.

Jak bylo řečeno, kromě hudeb-
ního programu bude po dobu akce 
k  dispozici i  další doprovodný 
program, ať už malování na obli-
čej, hry pro děti, které pro vás při-
praví DDM, projížďky na koních, 
dálniční policie nebo třeba před-
stavení hasičské techniky.

Tak 16. září v  týnišťském měst-
ském parku, od 14:00! Těšíme se 
na příjemně strávené odpoled-
ne a  večer za přítomnosti hezké 
hudby, dobrého jídla a pití a snad 
i krásného počasí.

Více informací na www.kc.ty-
niste.cz.

Václav Hloušek

     

Naše knihovna roku 2015 navá-
zala (po oslovení panem Válkem 
z  dobrovolnické organizace KURO 
Hradec Králové) přátelství s  Gajda-

rovou dětskou knihovnou v Nižním 
Novgorodu. V květnu téhož roku se 
v této knihovně otevíral „Sál přátel-
ství“, kde město Týniště nad Orlicí 

zaujímá pozici zástupce ČR. Obráz-
ky dětí ze základní školy Týniště nad 
Orlicí na téma „České Velikonoce“ 
zdobí koutek spolu s časopisy, kniha-

mi a fotkami našeho města.
Těší nás, že i téměř 2200 km dale-

ko, někdo ví, že existuje Týniště nad 
Orlicí a že má krásnou knihovnu.
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KTO international
TOPENÍ • VODA • PLYN • PLASTOVÁ OKNA • ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
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PŮJČUJEME STŘEŠNÍ BOXY A NOSIČE KOL

Zastavte se na
www.hyrasus.cz

Čapkova 372, Týniště nad Orlicí
T 602 308 827
E jiri.bric@hyrasus.cz

REKLAMNÍ AGENTURA

U VĚŽE MASÁŽE Restaurace Jitka  Nováková

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn. a městys  Častolovice
                                                           pořádají 19. výstavu ovoce, zeleniny a květin
                                                                 ve dnech 28. 9.- 1. 10. 2017    

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH     
                                                Radost – Krása – Užitek
                                    areál sokolské zahrady, sokolovna a zahrádkářská budova
                                                                V ČASTOLOVICÍCH
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:                                                                 PROGRAM:

-přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,  
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,                                        
-ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
-přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
-expozice hroznového vína, paprik, ořechů, kolekce bylinek, 
-současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
-výstava chryzantém, jiřin a jiřinek, begonií, fial, gladiolů,    
pokojových květin, lilií, květin z dovozu z Holandska, 

-ukázky chovatelů, včelařů, kaktusářů, ornitologů,
-po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
-tradiční soutěž v aranžování ovoce, zeleniny a květin,
-výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
-ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,
-stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, okrasných 
dřevin a cibulovin, květin, keramiky a odborné literatury, 
bonsají, ovoce a zeleniny, léčiv a čajů, pracovního ošacení,
-doprovodný kulturní a odborný program a dobré občerstvení,
-možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka,
-zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

ČTVRTEK 28. 9. 2017
09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 h. Zahájení soutěže v aranžování
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny 
10,00 h. Slavnostní zahájení výstavy
12,00 h. Zasedání Krajské koord. rady ČZS
14,00 h. Hudební vystoupení K-BAND
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy

PÁTEK 29. 9. 2017                                                                            
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h Soutěž v aranžování ovoce, 

zeleniny a květin,
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny
13,30 h.Vystoupení hudebního orchestru  

BAŠAPA  z Holic 
14,30 h. Přednáška a beseda „Jak pěstovat 

zdravé ovoce – švestky“ J. Matejsek     
17,00 h. Konec druhého dne výstavy

.
SOBOTA  30. 9. 2017
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny 
13,30 h. Koncert orchestru z Vamberka
13,30 h. Beseda o bylinkách Ing. J. Pirner
15,00 h. Ukázka aranžování květin
17,00 h. Konec třetího dne výstavy
.

NEDĚLE 1. 10. 2017
09,00 h. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09,30 h. Zasedání Územní rady ČZS RK
10,00 h. Vystoupení skupiny Špunti        
13,00 h. Koncert skupiny Špunti     
14,00 h. Módní přehlídka RETRO  Slatina
15,00 h. Ukončení soutěže v aranžování
16,00 h. Celkové ukončení výstavy

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.721311719
a na www.zahradkari.com 
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Jmenuji se Bohdana Pokorná, 
pocházím z Nového Bydžova a nyní 
žiji v Hradci Králové. Vystudovala 
jsem Střední knihovnickou školu 
v  Brně, obor vědecké informace 
a knihovnictví, dále pak Univerzitu 

Hradec Králové, Filozofickou fa-
kultu, obor Archivnictví – historie.

Po většinu svého života jsem pra-
covala v knihovnách. Začínala jsem 
v  Městské knihovně v  Novém By-
džově jako knihovník na dětském 

BC. BOhDANA POkORNÁ – ŘEDITElkA MĚSTSké kNIhOVNY

ZÁŘÍ V DDM SlUNÍčkO

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

WWW.TYNISTE.CZ

   

oddělení. Největší „školou“ pro 
mě však bylo působení ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové, kde jsem pracovala 8 let jako 
odborný knihovník ve výpůjčních 
službách, a  to jak v budově bývalé 
synagogy, tak v nové budově tvaru 
do X, které „Hradečáci“ laškovně 
přezdívají „ementál“. Tam jsem 
měla možnost načerpat bohaté 
zkušenosti a  poznat báječné lidi – 
ať už čtenáře, nebo kolegy.

Život mě však zavál i na finanční 
úřad, kde jsem pracovala v provoz-
ním oddělení, což nyní mohu zu-
žitkovat v  příspěvkové organizaci. 
Seznámila jsem se zde s problema-
tikou financování rozpočtové or-
ganizace, které má s financováním 
knihovny mnoho společných rysů. 
Kromě toho jsem zde vykonávala 
řadu činností z  oblasti personalis-
tiky.

Zatím posledním mým působi-
štěm byla Knihovna města Hradce 
Králové, kde jsem pracovala jako 
odborný knihovník na oddělení 
pro dospělé čtenáře. Přihlášení se 
do výběrového řízení na pozici ře-
ditelky do Městské knihovny v Tý-
ništi nad Orlicí jsem považovala 
za výzvu, abych mohla zúročit své 
vzdělání a dosaženou praxi.

Město Týniště mi připomíná 
svou velikostí můj rodný Nový By-
džov, když do něj vjíždím, připa-
dám si „jako doma“ a  navíc mám 
k němu i citovou vazbu, neboť jsme 
sem jezdily s mou dcerou za dědeč-
kem, který shodou okolností bydlel 
na sídlišti, kde je nyní knihovna 

umístěna, a celým jeho životem byl 
Elitex.

A  co ode mě můžete očekávat? 
Chtěla bych pokračovat v rozjetých 
akcích, ale zároveň mám spoustu 
nových nápadů. Uvidím, jak dalece 
se mi je podaří zrealizovat. Určitě 
se můžete těšit na novou porci zá-
žitků, ať už pro dospělé, či dětské 
čtenáře. Přeji si, aby naše knihovna 
byla místem setkávání a aby se sem 
čtenáři rádi vraceli. Tímto vyzývám 
všechny, kteří jsou šikovní a  chtě-
li by se o  své dovednosti podělit 
s ostatními, aby neváhali a kontak-
tovali mě. Nebráním se také spo-
lupráci s  ostatními příspěvkovými 
organizacemi, ba naopak, ji uvítám 
velice ráda.

Na co nesmím zapomenout? Po-
děkovat dosavadní paní ředitelce 
Jarmile Vašátkové. Vždyť věnovala 
zdejší knihovně značnou část svého 
života. Za tu krátkou dobu, co jsem 
ji mohla poznat, jsem zjistila, že je 
to úžasný člověk s velikým srdcem. 
Rozhodně mám ve své práci na co 
navazovat a za to si jí velice vážím.

Knihovnu knihovnou dělá celý 
tým, její kolektiv. V tomhle ohledu 
to vypadá, že budu mít štěstí.

A jaký jsem člověk já? Určitě op-
timistický, ale to už si přijďte pro-
zkoumat sami. Tímto jste k  nám 
všichni srdečně zváni, ať už si při-
jdete půjčit knížky, nebo sem zaví-
táte na nějakou pěknou besedu, či 
přednášku, program je pestrý.

S přáním všeho dobrého nám všem, 
vaše Bohdana Pokorná

     

Během června se v DDM rekon-
struovaly podlahy a  instalovaly 
nové skříně do výtvarné dílny, bě-
hem prázdnin a  ještě během září 
se vše uklízí, třídí a rovná, aby bylo 
vše připraveno na další školní rok.

Nabídku zájmových kroužků 
najdete na našich webových strán-
kách, na vývěskách ve škole i  ve 
městě, v  DDM. Všechny děti ji 
dostávají v prvních dnech ve škole 

a  zájemcům ji posíláme do emai-
lu. Většina kroužků začíná v říjnu, 
výjimkou jsou sportovní a  taneční 
kroužky.

Těšíme se na aktivitu dětí i  do-
spělých v  našich pravidelných 
kroužcích, ale i  při akcích příleži-
tostných.

Přejeme všem dětem i dospělým 
pohodový začátek školního roku 
a krásné babí léto.

Vaše Sluníčko

Sobota 16.  9. POSVÍCENÍ 
V PARKU

Na akci, kterou pořádá Kultur-
ní centrum, nás najdete jednak na 
stanovištích pro děti a  pro dospě-
lé a  jednak v  infostánku, kde se 
dozvíte nejen o  aktuálních akcích 
a  zájmových kroužcích, ale také 
něco o  historii DDM, které právě 

dokončilo svou 30. sezónu!

Čtvrtek 27.  9. SVATOVÁCLAV-
SKÝ NOČNÍ HERNÍ MARATON

Akce pro druhostupňáky a stře-
doškoláky. Hry společné, aktivní, 
deskové, logické, sportovní i reces-
ní. Večer tentokrát prodlužujeme 
do rána. Spaní povoleno. Přihlášky 
a bližší informace v DDM.
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a 

sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování 

odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc 

zaručují ty nejlepší služby. 

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky 

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

• Svoz a likvidace separovaných odpadů: plast, sklo, papír

• Svoz a likvidace biologického odpadu: tráva, listí apod.

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.

• Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

kurzy 
anglického jazyka

pro praktické použití pro dospělé v Týništi nad Orlicí

•	Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší 
studenty výrazně zdokonalíme a u těch 
nejpokročilejších upevníme nadále jejich znalosti

•	 S námi budete angličtinu umět používat ve škole, 
v práci, na cestách, prostě kdekoliv

•	Kurzovné 1.850,– Kč za pololetí, druhé pololetí 
plynule navazuje

•	 Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové 
atmosféře, kam se budete rádi vracet

•	 Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale 
o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi

Rádi vás uvidíme na našich zkušebních hodinách 

Jazykové centrum anglického jazyka 

tel.: 736 414 549, 494 532 102

www.jcaj.cz
18.-21.9.2017 – tělocvična ZŠ a venkovní sportoviště za ZŠ

TJ Sokol  Vás zve na akci

-Dny otevřených dveří ve všech cvičebních hodinách našich oddílů – přijďte se 
podívat a zacvičit si s námi. Oddíly nabízejí všestrannostní pohybové aktivity 
pro cvičence ve věku od 2 do 85 let.           www.sokolove-tyniste@webnode.cz

Sokol – buďme spolu v pohybu

Akce se uskuteční za laskavé podpory města Týniště nad Orlicí
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RECYklACÍ ElEkTROSPOTŘEBIčů JSME VÝRAZNĚ UlEVIlI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Zahájení nového školního roku 
 2017/2018 

v Základní umělecké škole v Týništi nad Orlicí

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září ve 13.00 hodin 
žáci si domluví rozvrh hodin u svých třídních učitelů.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE VÝUkY V ZUŠ:
Noví zájemci o studium se mohou přihlásit na poslední volná místa do těchto oborů 

školy – tanečního, výtvarného a literárně dramatického.

Další informace lze získat v kanceláři školy nebo na telefonních číslech: 
775 188 450, 775 919 848 nebo 494 371 513

   

Loni občané odevzdali k  recy-
klaci 400 televizí, 134 monitorů 
a 5 221,82 kg drobného elektra

Snaha obyvatel města recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotře-
biče se již několik let vyplácí. Naše 
město obdrželo certifikát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění te-
levizí a počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drob-
ných spotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o  jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s  obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recy-
klaci vytříděných elektrozařízení.

Z  Certifikátu Environmentál-
ního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané našeho 
města v loňském roce vytřídili 400 
televizí, 134 monitorů a  5 221,82 
kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 198,47 MWh elektřiny, 
10 602,54 litrů ropy, 893,32 m3 
vody a  7,87 tun primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 42,11 tun CO2 ekv., 
a  produkci nebezpečných odpadů 
o 185,03 tun.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i  těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektric-
ké energie pro domácnost až na 4 
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživa-
tele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu nece-
lých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k  ochraně 
životního prostředí, si zaslouží ob-
rovský dík.

Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a  drobné-
ho elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a  zpracování až do 
okamžiku finální recyklace jednot-
livých frakcí vyřazených spotřebičů 
do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozi-
tivně, a to ve všech aspektech.

Zpracoval: Ing. Daniel Nedomanský 
odbor životního prostředí
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OSlAVY VÝROčÍ ZUŠ
   

V  minulém školním roce pro-
běhly na základní umělecké škole 
oslavy 65 let činnosti školy v budo-
vě na Tyršově náměstí a  30 let od 
zásadní přestavby školy. Koncerty, 
taneční i divadelní vystoupení a vý-
tvarné výstavy, spojené právě s  tě-
mito daty, se nesly ve znamení úcty 
nejen k přítomnosti, ale i k historii 
naší školy.

Doba od slavnostního zahajo-
vacího koncertu 12.  dubna až po 
poslední akci, kterým bylo divadel-
ní představení na konci června, se 
nesla v duchu přátelských, hodno-
tících a emočně zabarvených setká-
ní lidí, kterým nikdy nebyl a  není 
lhostejný kulturně společenský 
vývoj žáků, kteří na škole studova-
li, nebo v  současnosti studují. Byli 
jsme svědky nádherných koncertů, 
jejichž návštěvnost překonala naše 
původní obavy o naplnění kapaci-
ty velkého sálu kulturního domu. 
A  nejvíce nás potěšila skutečnost, 
že mezi diváky nebyli pouze rodi-

če, příbuzní nebo kamarádi našich 
žáků, ale i  široká veřejnost nejen 
z Týniště nad Orlicí. Je to ocenění 
naší práce a zároveň velká motivace 
pro pedagogy i  žáky naší školy do 
dalších let.

Ještě jednou bych vám všem 
chtěl poděkovat nejen za návště-
vu kulturních představení, ale i  za 
krásná slova, kterými jste akce při 
neformálních setkáních hodnotili.

Do budoucna můžu slíbit jediné 
– my všichni, kteří máme tu jedi-
nečnou příležitost v podobě poslá-
ní předávání zkušeností a informa-
cí žákům, čili my učitelé, se budeme 
i nadále přinejmenším snažit o  to, 
aby z vašich dětí vyrostli nejen kul-
turně založení, ale i  společensky 
slušní lidé, kteří budou na týnišť-
skou „zušku“ vždy vzpomínat jako 
na místo, které jim zůstalo v  srdci 
a kde prožili krásné chvíle.

Mgr. Pavel Plašil
ředitel ZUŠ
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Město Týniště nad Orlicí 

Použité jedlé oleje a tuky nepatří do dřezu a WC, 
ani do komunálního odpadu 

Sběr jedlých olejů a tuků 
Na sběrném dvoře v Týništi nad Orlicí máte nově možnost 

odevzdat vaše již v domácnosti nepoužitelné jedlé tuky a oleje. 

Co využít lze:       Co využít nelze:  

Použité tuky a oleje slévejte v domácnostech nejlépe do plastových nebo 
skleněných nádob. Na sběrném dvoře bude umístěna speciální nádoba, do 

které budou vámi přinesené oleje a tuky přelity. 

Správnou likvidací tuků a olejů dojde k jejich opětovnému využití. Sníží se produkce tuhého 
komunálního odpadu a přispějete do rozpočtu odpadového hospodářství města, za což se 
budeme snažit zkvalitnit služby pro občany města. Dále tímto chráníte nejen odpadní potrubí 
ve vašem domě před ucpáním, ale i veřejný kanalizační řad celého města. 

Použitý olej a tuk z vašich domácností, vylitý do dřezu nebo WC, zatěžuje životní 
prostředí a značně poškozuje nejen odpadní potrubí ve vašem domě, ale i potrubí 
v kanalizaci a separátoru odpadních vod, o čemž jste se mohli přesvědčit při nedávných 
přívalových deštích. V poslední řadě zatěžuje a zdražuje provoz v čistírnách odpadních vod.  

Po ochlazení tuků a olejů vznikají v odpadním potrubí a 
kanálech hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe 
další nečistoty, které pak dokáží nepropustně ucpat kanalizační 
potrubí v domech, kanalizační řad v obci, čerpadla 
v přečerpávacích stanicích. Tuky se také v kanalizaci částečně 
rozkládají, při čemž vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi 
stěn kanálů a potrubí.                
                      Tukové hrudky v kanalizačním potrubí 
 

 olej a tuk ze smažení 
 olej a tuk z pečení 
 olej a tuk z fritéz 
 

 oleje ropného původu (např. motorové) 
 oleje se zbytky jídel 
 jakékoliv jiné odpady 
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www.muzeum-tyniste.cz

v Týništi nad Orlicí
vodárenská věž

muzeum | galerie | vyhlídka
OtevřenO O víkendech Od června dO září 10 - 17 h
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hONBA ZA BIOgRADSkÝM POklADEM

     

„Na táboře se sluníčkem, v kem-
pu Soline“, tak by se dal shrnout 
začátek, v pořadí již třetího, pirát-
ského putování za biogradským 
pokladem, který se konal ve dnech 
od 26. 7.–6. 8. 2017. Letos se opět 
vydala neohrožená banda 24 mla-
dých pirátů do zmiňovaného kem-
pu, aby se zde vzájemně popasovali. 
Úkol to však nebyl lehký. Nejdříve 
byli rozděleni na týmy, museli si 
zvolit svého kapitána, jméno a po-
křik. Poté však již prokazovali své 
schopnosti a dovednosti na rozlič-
ných úkolech a aktivitách, zaměře-

ných na inteligenci, znalosti, fyzic-
kou zdatnost, důvtip, obratnost na 
moři atd. Pořadí týmu bylo celou 
dobu jako na houpačce, ale vítěz 
bohužel mohl být jenom jeden. 
„EPSILONI“ si tak pro sebe urvali 
prvenství, ale kořist z  nalezeného 
pokladu se spravedlivě porcovala 
i  mezi ostatní účastníky. „ŘÍZCI“, 
„OTROCI“ ani „MACHŘI“ tak ne-
přišli zkrátka.

I  piráti si museli občas odpoči-
nout a nabrat síly. Kromě vodních 
hrátek u  moře, či hraní společen-
ských her, tak společně vyrazili na 

plavbu podél ostrova Pašman až do 
nedaleké Vrgady. Zde po prohlídce 
ostrova a koupání v místní zátoce, 
čekala na hladovějící piráty hostina 
na lodi. Aby toho koupání nebylo 
málo, kapitán se svojí kocábkou 
zakotvil u  malebného ostrůvku, 
kde si piráti mohli dosyta zaskákat 
z lodi do moře. Jak už to tak bývá, 
nic netrvá věčně a proto i pirátům 
se pobyt v  Biogradu nachýlil ke 
konci a bylo načase zvednout kotvy.

Nicméně na úplný závěr na 
všechny čekalo ještě jedno překva-
pení. V  rámci pravidelných oslav 

„Biogradské noci“, kterých se piráti 
účastnili, měli možnost zhlédnout 
velkolepý ohňostroj, odpalovaný 
přímo z moře. To však již bylo sku-
tečně vše. Nezbývalo nic jiného než 
se rozloučit a  vyrazit na dalekou 
cestu, směrem domů. Ne všichni se 
s  touto skutečností v  klidu vyrov-
nali, útěchou jim však může být, 
že pokud vše půjde dobře, kdo ví, 
třeba se za rok na stejné místo zase 
podívají.

Jana Kalousová, Tomáš Haupt, 
Lenka Reslová, Marek Kohout 

a Markéta Syrová
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Mateřské centrum Ratolest pořá-
dalo dva příměstské tábory. Krtečko-
vu olympiádu a Dobrodružnou cestu 

s  králem Karlem  IV. Oba tábory se 
vydařily. Rodiny s dětmi si zasporto-
valy na stadionu, zacvičily v tělocvič-

   

ně u Dubu… s Karlem IV. vyjely na 
hrad do Litic, do Hradce Králové na 
Rytířské hradiště a nakonec byly děti 

pasovány na rytíře a baronky.
Jana Matušková

Fotogalerie na 4. straně obálky...

PŘÍMĚSTSké TÁBORY MC RATOlEST
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MATEŘSké CENTRUM RATOlEST

DAlŠÍ AkCE V ZÁŘÍ:

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

4. – 8. 9. 2017

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 VĚLIČka – pro děti od 3 let do 5 let, zpívání, tvoření, 
čtení, divadlo, hry, grafomotorika…

VeČerNí DíLNy – pro rodiče

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

VŠezNÁLek - předškoláci grafomotorika, divadlo, 
tvoření, hry…

beSeDy - pro rodiče 
- pro děti

roLNIČka – zpívání, básničky, tanečky 2-4 roky FLÉtNIČka – zpívání, hra…začátečníci, pokročilí zahradní slavnosti

FItmamI – cvičení venku s kočárky HerNa – využití her, tvoření… odpolední dílny - pro rodiny

kNIHoVNa 1x za měsíc Divadlo a kino ve stodole

HerNa – využití hraček, skluzavky…

Ceník: Herna 10,– (5,– )Kč, kroužek…30,– (20,– ) Kč Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 290,– (190,– ) Kč Večerní dílny: od 20,– do 40,– Kč (dle 
materiálu) Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest. Členství na školní rok je 100,– dítě a 100,– dospělý.

týDeNNí ProGram mC ratoLeSt Na mĚSíC zÁří

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

Po HerNa
batoLe

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

HerNa 15:00-18:00

Út
HerNa
mImINka 10:00-11:00

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

HerNa
Soukromá angličtina

15:00-18:00
16:00-16:45

St HerNa
roLNIČka

09:00-11:30
10:00-11:00 HerNa 15:00-18:00

Čt
Dětský klub koala (soukr. akce)
FItmamI od 10 h.

08:00-12:00
od 10 h.

oDPoLeDNí a VeČerNí DíLNy

PÁ HerNa
Hlídání dětí

09:00-11:30
08:00-12:00

   

- je spolek, který byl založen v roce 2002.
Cílem sdružení je dávat dětem od narození do předškolního i  školního 
věku, možnost:
objevovat svět v novém prostředí
setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát s novými kamarády a za-
pojovat 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, zna-
ková řeč pro batolata), Zahradní slavnosti, společné výlety a akce, pohád-
kové čtení a tvoření v Městské knihovně, velikonoční a vánoční akce pro 
děti a rodiče (vystoupení dětí a prezentace výrobků MC…), příměstské tá-
bory a prázdninové hlídání dětí a akce města, na kterých spolupracujeme.

   

■ 14.  9.  (Čt) oDPoLeDNí tVořIVÁ DíLNa pro celé rodiny, téma: 
zImNí a VÁNoČNí keramIka s lektorkou pí. S. Toucovou, od 16:00 
do 19:00 hod.

■ 21. 9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 
h - čtení, malování, prezentace nových knih
■ 21. 9. (Čt) Večerní DíLNa pro rodiče, od 20:00, téma: fimo a náramky 
- na prodej při posvícení
■ 23. 9. (So) 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

činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
a královéhradecký kraj. Děkujeme!



čESkOBRATRSkÁ CÍRkEV EVANgElICkÁ

     

Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde 
úspěšně svou cestou, nad tím, kdo 
strojí pikle.

Žalm 37.7

Nevzrušuj se, opakuje žalmista. 
Nevzrušuj se, když se rozhlédneš 
kolem sebe. Poučení typické třeba 
pro knihu Přísloví nebo Kazatel. 
Trochu v něm postrádáme aktivní 
náboj, tak výrazný u proroků, u Je-
žíše nebo u  Pavla. Ale nejde tady 
o  nějakou apatii tváří v  tvář zlu. 
O rezignaci na aktivní vystoupení 
proti špatnému jednání. O vypnutí 
proudu horlivosti.

Žalmista doporučuje nenechat 
se rozladit tím, že se tomu, kdo 
si nastavuje život podle své vůle, 
místo podle vůle Boží, často daří, 
že pletichy a  pikle mu úspěšně 
procházejí.

Text žalmu nám připomíná, stejně 
jako další biblická místa, že úspěš-
nost života se pozná až v  budouc-
nosti, nejspíš až po životě. A  život 
s Bohem má budoucnost; život své-
volníků budoucnost mít nebude.

V  líčení osudu svévolníků se žal-
mista pohybuje na hraně představy, 
jak se spravedlivý bude těšit peklem 
svévolníka, tak se tím nenechme 
zmást. Hlavní myšlenkou totiž je, 
řečeno sportovní terminologií: sou-
střeď se na svůj výkon, v tom nejlep-
ším smyslu se soustřeď na sebe, a ne 
na své soupeře a jejich výkony, to by 
tě jen rozptylovalo. Nevzrušuj se ani 
jejich úspěchem, ani jejich koncem. 
Soustřeď se na svůj vztah k  Bohu. 
Svoje blaho hledej u Hospodina.

Pane Bože, prosíme, pomáhej nám 
zbavit se závisti, nenávisti, sudičství. 

Daruj nám svůj pokoj. Amen.

Píseň:

1. Ó sešli Ducha svého nám Bože 
laskavý, ať srdce z nás každého k dob-
rému napraví, aby se v nás nevloudil 
duch odporný tobě, by žádný z  nás 
nebloudil, škodě tím sám sobě.

2. Tvůj Duch ať jest našeho ducha 
posvětitel a srdce z nás každého jas-
ný osvětitel, ať nás učí moudrosti, jež 
pochází z nebe, bychom se vší mož-
ností milovali tebe.

3. Duch tvůj ať nás uvodí v pravdu 
milou tobě, ať žádný z nás neškodí lží 
a zlostí sobě; dar rozumu zdravého, 
když ráčils nám dáti, pomoz ho ke cti 
tvého jména užívati.

4. Mysl naši osvěcuj světlem Du-
cha svého, jím též mocně potěšuj bí-
dou sevřeného; ve dnech utrpení dej 

důvěru a stálost, srdce čisté uchovej, 
rozhojňuj svou milost.

5. Když pak posléz odvoláš věrné 
svoje k sobě, Duch tvůj svatý siliž nás 
v  teskné smrti mdlobě. Uděl v  boji 
posledním víry, statečnosti, a po boji 
vítězném přijmi na věčnosti.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 373 Ó sešli Ducha svého (nápěv 
Štrasburk 1539 / Ženeva 1551, text 
z  písně Ó nebeř Ducha svého J.A. 
Komenský 1659 / 1796 rozšířeno / 
1923).

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

10. 9. – 10.30 h s nedělní školou
24. 9. – 10.30 h s nedělní školou.

Jaroslav Matuška
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kUlTURNÍ, SPOlEčENSké A SPORTOVNÍ AkCE V ZÁŘÍ 2017

datum- den čas název druh místo konání

So 2. 9.
7:30 CYklORAllYE JURÁŠkA sport Mírové náměstí

19:00 – 21:30 kURZ SPOlEčENSkéhO TANCE tanec Kulturní dům

So 9. 9. 19:00 – 21:30 kURZ SPOlEčENSkéhO TANCE tanec Kulturní dům

Ne 10. 9. 14:00 – 18:00 TANEčNÍ ODPOlEDNE NEJEN PRO DŘÍVE NAROZENé tanec Kulturní dům

Čt 14. 9. 16:00 – 19:00 ODPOlEDNÍ TVOŘIVÁ DÍlNA: zimní a vánoční keramika tvoření MC Ratolest

So 16. 9. 14:00 TRADIčNÍ TÝNIŠťSké POSVÍCENÍ zábava městský park

Ne 17. 9. 16:00 – 18:30 kURZ SPOlEčENSkéhO TANCE tanec Kulturní dům

Čt 21. 9.
10:00 – 11:00 POhÁDkOVé čTENÍ čtení, tvoření Mě knihovna

20:00 – 22:00 VEčERNÍ DÍlNA PRO RODIčE tvoření MC Ratolest

So 23. 9. 19:00 – 21:30 kURZ SPOlEčENSkéhO TANCE tanec Kulturní dům

Ne 24. 9.
6:00 – 10:00 PTAčÍ TRh + TRh kRÁlÍků, hOlUBů A DRůBEŽE hobby Areál chovatelů

14:00 – 18:00 TANEčNÍ ODPOlEDNE NEJEN PRO DŘÍVE NAROZENé tanec Kulturní dům

St 27. 9. 19:00 SVATOVÁClAVSkÝ NOčNÍ hERNÍ MARATON zábava DDM

So 30. 9. 19:00 – 22:30 kURZ SPOlEčENSkéhO TANCE - 1. PRODlOUŽENÁ tanec Kulturní dům
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V Domě dětí a mládeže se roz-
běhly tábory sluníčkové a  pří-
městské od druhého prázdnino-
vého týdne, kdy se ve Sluníčku 
soustředili tanečníci. Na spo-
lečném letním táboře Rosegirls 
a  Pom Pom Dance, s  názvem 
Batman, si účastníci užili spous-
tu tance, zábavy a her. Podívali se 
do pohádkového lesa, kam dětem 
Batman poslal Sněhurku, Čer-
venou Karkulku, děda Vševěda, 
loupežníka Obehraje a děti u nich 
plnily soutěžní úkoly na zručnost, 
logiku, rychlost a  přesnost. Užily 
si koupání, vyrazily na celodenní 
výlet do soukromého Zooparku 

Stěžery, tančily s Just Dance, roz-
hýbaly boky a  ramena. Děti vy-
mýšlely vlastní choreografie a byla 
i módní přehlídka.

Další týden, tedy v  termínu 
17. – 21. 7. 2017 proběhl klasický 
příměstský tábor pro nejmenší na 
téma Ferda mravenec. Děti při-
cházely ráno a odpoledne odchá-
zely domů. Děti se prostřednic-
tvím her měly možnost seznámit 
s  životem mravenců v  mraveništi 
a  také dalších hmyzích kamará-
dů Ferdy, které najdeme nejen 
v  knížce o  Ferdovi. Mezi táboro-
vé aktivity totiž patřily výlety do 

přírody, k  potoku, na louku, do 
lesa, při nichž děti mohly poznat 
skutečné hmyzí kamarády. Týden 
utekl velmi rychle, a  byl báječný. 
Děkujeme Zitě, Monice, Honzovi, 
Veronice a Kačce za skvělou práci.

Čtvrtý červencový týden, v ter-
mínu 23. – 28.  7.  , patřil sluníč-
kovému táboru se Čtyřlístkem. 
O zážitkách nám vyprávěla jedna 
z  praktikantek, Lucie Forejtko-
vá: „Celým táborem nás prová-
děli samotní členové Čtyřlístku, 
Myšpulín, Fifinka, Pinďa a  Bo-
bík. Ačkoliv se nám počasí moc 
nevydařilo, užili jsme si s  nimi 

spoustu legrace. Se Čtyřlístkem 
jsme si zahráli spoustu her. S My-
špulínem jsme provedli spoustu 
pokusů, s Pinďou a Bobíkem jsme 
si zasportovali, vyjeli si na kolech 
do lesa nebo na celodenní výlet 
k  rybníku Výskyt a  s  Fifinkou 
jsme dokonce vařili a vyráběli. Za 
to, jak jsme jim hezky pomáhali 
a  hráli si s  nimi, nám celý tábor 
dávali indicie, díky nimž jsme se 
poslední den vydali do parku, kde 
pro nás schovali poklad. Úspěšně 
jsme ho našli, Čtyřlístek se s námi 
rozloučil a  vrátil se zpět domů, 
do Třeskoprsk.“ Poděkování za 
energii a čas patří Janě Bahníkové, 
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Monice Vodové, Lee Vondroušové 
a praktikantům Fíce, Filipovi, Lu-
cce a Terce.

Na přelomu července a  srpna 
se objevil v Domě dětí a mládeže 
kouzelný portál, kterým se děti na 
táboře Královská cesta dokázaly 
přesunout do středověku. O tábo-
ře napsala Rozárka Logajová: „Je 
to super tábor, až na to, že bylo 
velké vedro, bylo mi takové vedro, 
že jsem se málem roztekla. Nejvíc 
se mi líbily vodní hry a  soutěže. 
Hodnotím vedoucí jako super ve-
doucí, nudný vedoucí není nikdo 
z  vás.“ Šimon Zaňka zase napsal: 

„Nejvíc se mi na táboře líbilo, 
když jsme hráli vodní hry a  byli 
na Potštejně. Taky se mi líbil ry-
tířský turnaj a  pletení náramků.“ 
A  ještě stručně od Alenky Janeč-
kové: „ Seznamování bylo dobré. 
Vodní hry byly bláznivé. Výlet do 
Potštejna byl krásný. Ve čtvrtek 
jsme hráli divadlo pro krále.“ Tá-
bor připravili vedoucí Lea, Ane-
ta, Lenka, David, Tomáš, Terezka 
a Nelča. Děkujeme.

Eva Jenčíková

Ve dnech 6. – 11. 8. se v DDM 
Týniště nad Orlicí konal již tra-
diční divadelní tábor a  zároveň 

soustředění DS Poškoláci Před 
oponou za oponou. Tři desítky 
malých i  větších herců a  hereček 
si celý týden chystaly divadelní 
představení, se kterým poslední 
odpoledne vystoupily pro rodiče. 
Letošní sjednocující téma bylo 
cestování po zeměkouli. Nejmlad-
ší skupina pod vedením Moniky 
Vodové zahrála severskou báji 
o  Thorově ukradeném kladivu, 
šest slečen potom předvedlo 4 af-
rické pohádky. Jejich představení 
s  nimi nacvičila Jana Bahníková 
a  jmenovalo se Šest sester. Dvě 
starší skupiny pracovaly více sa-
mostatně – jedna volně zpracovala 

s pomocí Martina Janiho biblický 
příběh o  králi Šalamounovi, dru-
há s pomocí Domči Vondráčkové 
předvedla dva související příběhy 
o  umělcích, kteří se nacházeli ve 
Francii a  na Hawaii. Kromě di-
vadla jsme se věnovali i  dalším 
uměleckým aktivitám. Natočili 
jsme tři videoklipy, některé známé 
videoklipy si potom sehráli i  na-
živo, nafotili jsme portrétní foto-
grafie. Čas zbyl i na sportovní hry 
a zpívání s kytarou. Děkuji Monče 
a Maťovi za velkou pomoc při pří-
pravě a realizování tábora.

Jana Bahníková
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Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás seznámi-

la s děním v TJ Sokol Týniště nad 
Orlicí.

V  našich oddílech všestrannosti 
se schází přes 250 cvičenců, kteří se 
nesnaží o maximální sportovní vý-
kony, ale chodí si zacvičit pro zdra-
ví, kondici, radost a potěšení.

Náplní a  programem jednotli-
vých deseti oddílů jsou všestran-
nostní pohybové aktivity, což jsou 
hlavně základy atletiky, gymnas-
tiky, pohybové výchovy, cvičení 
na nářadí a  s  náčiním, základy 
míčových her a  zdravotní cvičení. 
V tělocvičně se schází už malé děti 
s  rodiči, předškoláci, mladší žáci 
a žákyně a dospělé členstvo. V So-
kole má významné místo i cvičení 
seniorů. Všechny oddíly vedou 
zkušení vyškolení cvičitelé.

V oddílech probíhá i mnoho ne-
tradičních hodin, které vždy oživí 
zaběhnutý cvičební režim. V  dět-
ských oddílech se malí Sokolíci vy-
řádí při karnevale či na Mikulášské, 
na předvánoční hodině se těší na 
Ježíška, na jaře hledají velikonoční 
vajíčka, závodí při mini-olympiá-
dě či se v parku zdokonalují v do-
vednostech malých zálesáků. Před 
prázdninami se děti rozloučí při 
opékání buřtíků nebo na nějakém 
výletu. V oddíle žákyň se hraje sto-
povaná se speciálními úkoly, vý-
letuje se, v prosinci se při vánoční 
besídce v klubovně ochutnává cuk-
roví, hrají se hry a  zpívají koledy. 
Na mladší žáky pak 2x ročně čeká 

speciální opičí dráha. Cvičenky ze 
ženských oddílů si zajdou zacvičit 
i  do Fit-Centra na velkých balo-
nech, zahrát si bowling, před Vá-
nocemi nechybí sváteční posezení 
a před koncem cvičební sezony cy-
klovýlety do okolí, kdy se ženy dru-
ží u opékaných makrel v Lípě nad 
Orlicí nebo u grilovaného kuřátka 
v areálu týnišťského koupaliště. Ani 
muži nezahálejí, na výlety do okolí 
vyrážejí na kolech a rádi se sejdou 
mimo tělocvičnu s kytarou a písní. 
Před Vánocemi si už tradičně pose-
dí v klubovně a při gulášku od pana 
Vlčka rozeberou aktuální dění 
doma i ve světě. Oddíl Věrné gardy 
se mimo cvičení věnuje i  činnosti 
kulturní – návštěvám různých vý-
stav, besed, představení, a také čin-
nosti tvořivé, zvláště velikonoční-
mu či vánočnímu zdobení a pečení.

Důležitá je i reprezentace naší TJ 
na sportovních akcích.

V  dubnu 2017 se děti z  oddí-
lu předškoláků (Adélka Vacková, 
Adélka Plašilová, Natálka Plašilo-
vá, Adam Mikulka a Péťa Rydrych) 
a  jedno družstvo starších žáků 
(ve složení Ondra Polčák, Johana 
Köhlerová a  Veronika Volejníko-
vá) zúčastnily župního kola Závo-
dů zálesácké zdatnosti. Všichni se 
statečně poprali s  během v  terénu 
i  úkoly na trati. Družstvo starších 
žáků vybojovalo 3. místo s právem 
postupu do celorepublikového pře-
boru. Ten se konal 19. – 21.  květ-
na  2017 v  Radíkově u  Olomouce. 
Naši závodníci se pečlivě připravili 

(mimo běhu je čekalo vázání uzlů, 
překlad textu v Morseově abecedě, 
poznávání rostlin, mechů a stromů, 
zvířat, kulturních památek ČR, test 
a  praktický úkol ze zdravovědy, 
test z historie Sokola, práce s pilou 
a sekerou, rozdělávání ohně a pře-
pálení provázku na čas, orientace 
v  terénu a  práce s  buzolou) a  vý-
sledkem bylo krásné 8. místo z 24 
družstev z  celé republiky! Blaho-
přejeme a  za reprezentaci naší TJ 
i celé župy děkujeme!

Další závody, kterých se naše 
děti zúčastnily, byly Závody sokol-
ské všestrannosti, které se konaly 
30.  dubna  2017 v  Hradci Králové. 
Ty jsou složeny ze dvou částí – at-
letického přeboru a plavání na čas. 
Reprezentovat se nás vydali žáci 
z  oddílu cvičitele Mirka Cibuly. 
I  oni dosáhli krásného výsledku 
– Tomáš Matička a  David Štěpán 
– každý vybojoval 2. místo ve své 
věkové kategorii! Těsně za medai-
lovými stupni skončil i  další náš 
závodník Vítek Vaniš. I těmto spor-
tovcům děkujeme a blahopřejeme!

V  září zahajujeme nový cvičeb-
ní rok, jehož vyvrcholením bude 
XVI. Všesokolský slet v  Praze na 
začátku července 2018. Z naší TJ se 
hromadných skladeb zúčastní děti 
z  oddílu předškoláci jako „Noty“, 
starší žactvo ve skladbě „Cirkus“, 
ženy ve skladbách „Ženobraní“ 
a „Cesta“ a muži ve skladbě „Borci“. 
Doprovodným programem sletu 
bude velká celorepubliková štafeta, 
jejímž cílem je dát veřejnosti na vě-

domost, že tentokrát se všesokolský 
slet chystá ve spolupráci s oslavami 
100. výročí vzniku naší republi-
ky! Štafeta bude dostředivá, což 
znamená, že kurýři se štafetovými 
kolíky budou putovat z okrajových 
částí republiky do středu veškerého 
dění - do Prahy. V  našem městě 
bude štafetová předávka probí-
hat již v  pátek 22. nebo v  sobotu 
23. září! O přesném termínu a do-
provodném programu vás budeme 
ještě informovat na naší vývěsní 
tabuli a při hlášení městského roz-
hlasu.

Ve dnech 18. - 21.  září  2017 se 
bude v  naší jednotě konat i  akce 
„Sokol – buďme spolu v  pohybu“. 
V  rámci dnů otevřených dveří se 
tak může široká veřejnost seznámit 
s  náplní cvičebních hodin všech 
oddílů a my doufáme, že případní 
zájemci ztratí ostych a  nechají se 
zlákat k cvičebním aktivitám spolu 
s námi, již pravidelnými členy míst-
ní tělovýchovné jednoty.

Vážení čtenáři, rozloučím se 
s  vámi jedním z  hesel zakladatele 
Sokola – nezdolného Miroslava 
Tyrše: „Jen ruchem žijeme!“. Jsem 
přesvědčena, že výčtem shora uve-
dených aktivit naše sokolská jedno-
ta toto heslo plní se ctí!

A  to vše je nám umožněno za 
laskavé finanční podpory měs-
ta Týniště nad Orlicí. Děkujeme 
a „NAZDAR!“.

Martina Köhlerová
náčelnice TJ Sokol Týniště n. Orlicí
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