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A) schvaluje

1. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Rejdové Michaele, *** od 
1. 9. 2016 do 28. 2. 2017.

2. Žádost příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí o  navýšení odpisového 
plánu na rok 2016 o částku 8.523 
Kč z  důvodu pořízení dlouho-
dobého majetku. Po navýšení 
bude odpisový plán pro rok 2016 

v celkové výši 123.423 Kč.
3. Darovací smlouvu uzavřenou 

mezi Královéhradeckým krajem 
a Kulturním centrem města Tý-
niště nad Orlicí na poskytnutí 
finančního daru na financování 
výdajů vynaložených na pořádá-
ní 47. ročníku festivalu Týnišťský 
divadelní podzim ve výši 15.000 
Kč a ukládá řediteli KC smlouvu 
podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum města Týniště nad 
Orlicí dle § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., přijetí fi-
nančního daru ve výši 15.000 Kč 
od Královéhradeckého kraje na 

pořádání 47. ročníku festivalu 
Týnišťský divadelní podzim. Při 
použití účelového daru je nutné 
dodržet § 30 odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb.

5. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola – U Dubu o na-
výšení odpisového plánu na rok 
2016 o  částku 2.625 Kč. Důvo-
dem je nákup interaktivní sesta-
vy KIDZBOARD SET. Po navý-
šení bude odpisový plán pro rok 
2016 v celkové výši 28 344 Kč.

6. Navýšení pracovního úvazku 
z  0,75 na 1,0 pro paní Andreu 
Kolářovou od 1. 9. 2016.

7. Příspěvkové organizaci Služby 

města Týniště nad Orlicí čerpání 
finančních prostředků do výše 
150.000 Kč bez DPH z  fondu 
investic dle § 31 odst.2a záko-
na č.250/2000 Sb. na zakoupení 
vážní buňky.

8. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čerpání 
finančních prostředků do výše 
299.000 Kč bez DPH z  fondu 
investic dle § 31 odst.2a záko-
na č.250/2000 Sb. na zakoupení 
traktorového nosiče kontejnerů 
PORTÝR.

9. Záměr pronájmu objektu Turko-
va 37, Týniště nad Orlicí: 1x byt 
a 3x provozovna na dobu určitou 

stAROstkA městA infORmuJe

   

•	 Dne 18. 8. 2016 natáčela starost-
ka města reportáž pro Českou 
televizi v  rámci akce Ředitelství 
silnic a dálnic zřídit na komuni-
kaci mezi Týništěm n.O. a  Tře-
bechovicemi p.O. tři pruhy. Jak 
již jistě víte, tato akce se setkala 
s  odporem našich spoluobčanů 
a byla Stavebním odborem Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého 
kraje zastavena. Děkuji tímto 
všem občanům, zastupitelům, 
Policii ČR i médiím za význam-
nou pomoc.

•	 Téhož dne starostka města s ve-
doucím Odboru správy majetku 
města a vedoucím Odboru život-
ního prostředí navštívila areál 
„Písák“, kde s nájemcem jednali 
o dalších investičních akcích plá-
novaných na rok 2017 – zřízení 
nové studny, prohloubení dna 
Písáku, umístění nových vod-
ních atrakcí a herních prvků.

•	 24.  8.  2016 se uskutečnilo vý-
znamné jednání starostky města 
s náměstkem pro dopravu Kraj-
ského úřadu Královéhradecké-
ho kraje panem Ing. Janečkem, 
ředitelem Správy a údržby silnic 
panem Ing. Brandejsem a staros-
tou obce Albrechtice n.O. panem 
Kratěnou o připravované výstav-
bě nové silnice vedoucí z Týniště 
n.O. do Albrechtic, jejíž součástí 
bude výstavba nového mostu 

přes řeku Orlici.
•	 Z  důvodu častých dotazů na-

šich občanů, jaká stavba se staví 
za Penny Marketem, dovolím si 
čtenářům zpravodaje odpovědět. 
Developer zde připravuje vý-
stavbu komerční nemovitosti – 4 
menších obchodních prodejen. 
Bohužel do dnešního dne nejsou 
známy firmy, které si jednotlivé 
obchodní prostory pronajmou. 
Pro občany zde vzniknou další 
možnosti, jak si v  Týništi n.O. 
dobře a  předpokládám i  levně 
nakoupit.

•	 Dne 24. 8. 2016 uspořádala sta-
rostka města se školiteli Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého 
kraje školení „Kotlíkové dotace 
2016“. Akce se setkala s  velkým 
zájmem o  získání až stodvaceti-
tisícové dotace na výměnu kotle, 
rekonstrukci komína a  úpravu 
kotelny.

•	 25.  8.  2016 poskytla starostka 
města rozhovor do Českého roz-
hlasu v rámci akce „Mimoúrov-
ňové křížení trati s  železničním 
přejezdem“, kde prezentovala 
úspěch ve vyjednávání se Sprá-
vou železniční a  dopravní cesty, 
státní podnik. Stavba je zařazena 
SŽDC do plánů stavby „Zvýšení 
kapacity trati Týniště n.O.- Ča-
stolovice – Solnice – 3 část“. Do-
končení stavby je naplánováno 
na rok 2020.

•	 1.  9.  2016 zahájila starostka 
města s  ředitelem ZŠ Týniště 
n.O. Mgr. Kajnem nový školní 
rok 2016/2017. Za významného 
potlesku dětí a  dospělých před-
stavila významnou investiční 
akci – Rekonstrukci školního 
hřiště. Zahájení stavby je naplá-
nováno na měsíc listopad  2016 
a dokončení celého areálu včetně 
dopravního hřiště a tartanových 
povrchů na konci června 2017.

   

•	 9. 9. 2016 přijala starostka města 
společně se zástupci vedení měs-
ta Ing. Matičkou, Ing. Lesenskou, 
MUDr. Voborníkem, radním 
Královéhradeckého kraje Ing. Ja-
nečkem a bývalým starostou Ing. 
Danielem pozvání na zahradní 
slavnost Geriatrického centra. 
Děkujeme paní ředitelce Vacko-
vé za pozvání, všem zaměstnan-
cům, účinkujícím a  panu Vlč-
kovi za perfektně připravenou 
zahradní slavnost. Přejeme oby-
vatelům GC mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

•	 10. 9. 2016 přijala starostka měs-
ta pozvání Českých drah na Re-
gionální den železnice 2016, kde 
na pozvané a  zájemce o  historii 
železnice v našem regionu čekal 
pestrý program: jízda vlakem 
taženým parní lokomotivou, jíz-
da salonním vozem SR 515489-
80003-4, prohlídka Železničního 
muzea s ukázkou hasičské tech-
niky a  prohlídka Sýpky v  Ro-
kytnici v  Orl.h. Starostku města 
Týniště n.O. provázel městem 
Rokytnice v  Orl.h. starosta pan 
Petr Hudousek.

•	 12.  9.  2016 starostka města dis-
kutovala s maminkami z Mateř-
ského centra Ratolest v  Muzeu 
kočárků. Děti si zde užily krásné 
odpoledne plné her s historický-
mi kočárky a  panenkami a  pře-
vlékání se do historických šatů.

•	 15. 9. 2016 přijala starostka měs-
ta pozvání pana faráře Zbignie-
wa Zurawského. Společně pro-
vedli kontrolu výmalby kostela, 
vše za přítomnosti památkářů. 
Paní starostka na přání občanů 
projednala s  památkáři výměnu 
ciferníků na věži kostela, které 
jsou v zanedbaném stavu.

•	 16.  9.  2016 od 16 hod. zasedala 
za přítomnosti starostky Školská 
rada.

•	 19.  9.  2016 se uskutečnilo zase-
dání Zastupitelstva města, kde 
jedním z hlavních bodů progra-
mu bylo představení význam-
ných investic připravovaných 
na nadcházející roky. Mimo jiné 
byly zastupiteli projednány na 
přání rodičů záležitosti kapacity 
školní družiny v ZŠ.

•	 21.  9.  2016 se starostka setkala 
se zájemci o zřízení Workoutové 
hřiště.

•	 22. 9. 2016 proběhlo jednání sta-
rosty města Borohrádku pana 
Moravce se starostkou města. 
Hovořili o  možnostech spolu-
práce po rozpadu DSO Poorlic-
ko.

•	 Téhož dne proběhlo další jed-
nání ve věci reklamace osvět-
lení budovy Kulturního domu 
s právníky před oslovením orgá-
nů v trestním řízení.

•	 Odpoledne se starostka města 
setkala se členy krajské organi-
zace Svazu postižených v ČR, z.s. 
v  rámci pravidelného krajského 
zasedání.

•	 23.  9.  2016 se starostka zúčast-
nila jednání v  rámci přípravy 
Místního akčního plánu v Koste-
leckých Horkách v oblasti řešení 
budoucnosti regionální školství.

•	 V  sobotu 24.  9.  2016 se konaly 
dvě akce – Petrovické vinobraní 
a Týnišťské posvícení, kterých se 
zúčastnila starostka a další před-
stavitelé vedení města.

•	 Dne 26. 9. 2016 starostka města 
připravila pro veřejnost veřejné 
projednávání nového územního 
plánu. V malém sále Kulturního 
domu vystoupili Ing. Padriánová 
a  Ing. Novotný a  seznámili ve-
řejnost mino jiné se zásadními 
změnami připravovanými do 
nového územního plánu.

Ing. Jana Galbičková
starostka města

usnesení č. 47
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 15. 8. 2016
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s  tříměsíční výpovědní lhůtou - 
do doby demolice objektu.

10. Rada města v  postavení zřizo-
vatele (§ 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích) 
příspěvkové organizace Kulturní 
centrum města Týniště nad Or-
licí schvaluje uzavření dohody 
o rozvázání pracovního poměru 
(§ 49 zákona č. 262/2006 Sb.) 
zákoníku práce) s  vedoucím 
organizace, panem Liborem 
Stolínem, nar.10.  6.  1968, by-
tem Týniště nad Orlicí, Komen-
ského 110, s  tím, že pracovní 
poměr zaměstnance skončí ke 
dni 31.  10.  2016 a  zaměstnanci 
bude vyplaceno odstupné ve výši 
trojnásobku jeho průměrného 
výdělku, a  pověřuje starostku 
podpisem dohody v  zastoupení 
zaměstnavatele.

11. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orli-
cí o  výměře 261 m2 pro p. Pe-
tru Kosinovou Měšťanovou, 
***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 09. 2016 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a uklá-
dá starostce smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání RM.

2. Informaci odboru správy majet-
ku a  správce objektu ubytovny 
Modrák, kdy z důvodu hygienic-
kého bude výmalba, zakoupení 
dveří a doplnění nábytkem pro-
vedeno již v roce 2016.

3. Vyjádření ředitelky Mateřské 
školy – U Dubu ohledně způso-
bu náhrady škody při pochybení 
výběru školného – bude zasláno 
na účet MŠ U Dubu.

4. Výsledky dotazníkového šetření 
kriminality v  Týništi nad Orlicí 
a přilehlých obcích.

5. Výsledky výběrového řízení 
příspěvkové organizace Služby 
města Týniště n.O. a  dokument 
Rozhodnutí o  výběru nejvhod-
nější nabídky  k  VZ „Moderni-
zace a vybavení sběrného dvora 
Týniště nad Orlicí“ rozdělené do 
dvou částí: Část 1 VZ Moderni-
zace a vybavení sběrného dvora 
Týniště nad Orlicí – manipu-
látor, kontejnery, váha – vítěze: 
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, 
s.r.o., sídlo Ústí nad Labem, 
Raisova 769/9,PSČ 40003,IČO 
28685521  s  celkovou nabíd-
kovou cenou 3.347.000 Kč bez 
DPH. Část 2 VZ Moderniza-
ce a  vybavení sběrného dvora 
Týniště nad Orlicí – přístřešek 
pro kontejnery – vítěze: Oprav-
ny Telč, a.s. sídlo Radkovská 
507,Telč - Staré Město, PSČ 

58856,IČO 47908947 s celkovou 
nabídkovou cenou 589.884,05 
Kč bez DPH.

D) ukládá

1. Provést v  měsíci záři veřejno-
správní kontrolu u  příspěvkové 
organizace Služby města Týniště 
nad Orlicí. Pověření ke kontrole 
vydá starostka města.

2. Tajemníkovi MěÚ projednat 
v ZM dne 19. 9. 2016 záměr po-
skytování půjček z fondu rozvoje 
bydlení a to od 1. 1. 2017.

3. Tajemníkovi MěÚ projednat 
v ZM dne 19. 9. 2016 předkupní 
právo na odkup budovy č.e. 2, 
parc.č. 6956/50, 6956/26(lesní 
pozemek) v  části obce Podlesí, 
katastrální území Holice v  Če-
chách a  stavbu pro rodinnou 
rekreaci. RM odkup nedoporu-
čuje.

4. Starostce města uspořádat v ter-
mínu do 30.  10.  2016 v  areálu 
Písák předváděcí akci společ-
nosti VAGO GROUP, s.r.o., – 
ukázku Flyboardingu, za účasti 
odborné veřejnosti: členů RM, 
ZM, komise životního prostře-
dí, sportovní komise, vedoucí-
ho odboru životního prostředí 
a odboru správy majetku.

5. Rada města v  postavení zřizo-
vatele (§ 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích) 
příspěvkové organizace Kulturní 
centrum města Týniště nad Or-
licí ukládá tajemníkovi MěÚ do 
31. 8. 2016 vypsat výběrové říze-
ní na ředitele Kulturního centra 
města Týniště nad Orlicí s nástu-
pem od 1. 11. 2016.

6. Mgr. Kavkovi do 31.  8.  2016 
předložit vyúčtování Swingové-
ho festivalu 2016.

7. Mgr. Kavkovi do 31.  8.  2016 
předložit výsledky své práce 
v KC Týniště n.O.

A) schvaluje

1. Schvaluje žádost SK Týniště nad 
Orlicí ve věci zakoupení cen pro 
turnaj dětí v  basketbalu, který 
se koná 10. 9. 2016 ve sportovní 
hale U Dubu.

2. Schvaluje podání projektové 
žádosti a  vstup do projektu: 
„Projekt úprav městského parku 
v Týništi nad Orlicí“ financovaný 
z OP Životní prostředí. Celková 
cena díla je dle rozpočtu projek-
tu 8.083.711,33 Kč včetně DPH 
a z toho 2.672.780,59 Kč uznatel-

ných nákladů a 5.410.930,74 Kč 
neuznatelných nákladů.

3. Schvaluje smlouvu o  dílo mezi 
městem Týniště nad Orlicí a Ing. 
Yvonou Eliášovou v rámci podá-
ní projektové žádosti a přípravu 
podkladů pro projekt „Projekt 
úprav městského parku v  Týni-
šti nad Orlicí“ v ceně 50 000 Kč 
a ukládá starostce města smlou-
vu podepsat. Schvaluje udělení 
plné moci Ing. Eliášové k podání 
žádosti.

4. Schvaluje nabídku společnosti 
Odpadová poradenská, s.r.o., 
zastoupenou Ing. Pavlem Nová-
kem, DIČ: CZ03709817 ve věci 
zpracování POH města Týniště 
nad Orlicí ve výši 35 000 Kč včet-
ně DPH a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

5. Schvaluje žádost Krajského úřa-
du KHK v záležitosti udělení li-
cence na autobusovou přepravu 
přepravce ČSAD Ústí nad Orlicí, 
a.s. na lince 700 991 Lanškroun – 
Hradec Králové.

6. Schvaluje rozpočtová opatření č. 
22 – 24/2016.

7. Schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy paní Margitě Cachové 
a  panu Jiřímu Cachovi, bytem 
*** od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 
za podmínky dodržení dohod-
nutých splátek dluhu a  vyrov-
nání závazků vůči městu Týniště 
nad Orlicí.

8. Schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy paní Martině Michál-
kové, bytem *** na období od 
1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

9. Schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy paní Nikole Kubco-
vé, bytem *** od 1. 10. 2016 do 
31. 12. 2016 za podmínky dodr-
žení dohodnutých splátek dluhu 
(dluh ve výši 5.789 Kč).

10. Schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy paní Marcele Čonko-
vé, bytem *** od 1. 10. 2016 do 
31. 12. 2016 za podmínky dodr-
žení dohodnutých splátek dluhu 
(dluh ve výši 11.391 Kč).

11. Schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy paní Pavlíně Haví-
řové, bytem *** na období od 
1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 pou-
ze v případě vyrovnání závazků 
vůči městu Týniště nad Orlicí.

12. Schvaluje na základě doporuče-
ní Zdravotní a  sociální komise 
přidělení bytu a uzavření nájem-
ní smlouvy s  paní Marii Bašo-
vou, bytem *** od 1. 9. 2016 do 
31. 8. 2017.

13. Schvaluje na základě doporuče-
ní Zdravotní a  sociální komise 
přidělení bytu v Domě s pečova-
telskou službou pro paní Zdenku 
Nyčovovu.

14. Schvaluje příspěvkové organi-

zaci Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí čerpání finančních 
prostředků ve výši 95.590 Kč vč. 
DPH z  fondu investic dle § 31 
odst. 2a) zákona č. 250/2000 Sb. 
na nákup BIBLIOBOXU.

15. Žádost Kulturního centra města 
Týniště nad Orlicí o  posunutí 
času nočního klidu do 24.00 h na 
akci Tradiční týnišťské posvíce-
ní, které se koná dne 24. 9. 2016 
v městském parku.

16. Žádosti Kulturního centra měs-
ta Týniště nad Orlicí o zařazení 
akcí pro rok 2017 do vyhlášky 
o rušení nočního klidu do 24.00 
h na akce roku 2017 – XXII. 
Swingový festival Jardy Marčíka 
a Tradiční týnišťské posvícení.

17. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čerpání 
finančních prostředků do výše 
116.000 Kč bez DPH z fondu in-
vestic dle § 31 odst. 2a) zákona č. 
250/2000 Sb. na pořízení trakto-
rového návěsu.

18. Schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.7700070549_1/
VB mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  RWE Gas Net, s.r.o., 
Reko RS Petrovice, číslo stavby: 
7700070549 Petrovice nad Orli-
cí, p.č.560/4, a  ukládá starostce 
města smlouvy podepsat.

19. Schvaluje vítěze poptávkového 
řízení na akci „Tělocvična Dub 
Týniště nad Orlicí, rekonstrukce 
topení“ firmu Bohumil Kvapil, 
IČO: 72790903, za cenu 93 695 
Kč bez DPH.

20. Schvaluje vítěze poptávkového 
řízení na akci „Restaurace On-
tário Týniště nad Orlicí, rekon-
strukce topení“ firmu Bohumil 
Kvapil, IČO: 72790903, za cenu 
75 395 Kč bez DPH.

21. Schvaluje vítěze poptávkového 
řízení na akci „Výměna radiáto-
rů MŠ Město Týniště nad Orlicí“ 
firmu Jaromír Vondruška, IČO: 
69845506, za cenu 158 728 Kč 
včetně DPH.

22. Schvaluje záměr prodeje části 
pozemku par. č. 1752/1 o  vý-
měře 25 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

23. Výpůjčku parcel uvedených 
v pachtovní smlouvě č. 129/2015 
ze dne 6. 5. 2016 Orlická země-
dělská, a.s. Důvodem je zachová-
ní půdního bloku v zájmu efek-
tivního hospodaření.

B) Bere na vědomí

1. Vyúčtování a ztrátu Swingového 
festivalu 2016 ve výši 28 618,20 
Kč předloženou Kulturním cen-
trem Týniště nad Orlicí.

2. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání RM.

usnesení č. 48
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 5. 9. 2016
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3. Skutečnost, že dokončení sta-
vebních prací v  rámci zakázky 
„Rekonstrukce chodníků - II. 
etapa“ bylo v souladu se smlou-
vou, do 31. 8. 2016. Ke konečné-
mu převzetí však dojde až po ko-
laudaci stavby, kterou se potvrdí 
technická způsobilost, soulad 
provedení s  právními předpisy, 
a to, že jsou komunikace schop-
né bezpečného užívání.

4. Žádost Osadního výboru Ra-
šovice v  záležitosti zákazových 
značek a  informačních cedulí 
u  rybníka Rašovice a  rozhodla 
o  těchto zákazových značkách: 
Zákaz stanování, zákaz rozdělá-
vání ohňů, zákaz rybolovu. Za-
mítá značku zákaz koupání psů, 
jedná se o přírodní nádrž nikoli 
koupaliště.

5. Informaci odboru správního, 
že z technických důvodů – ško-
lení zaměstnanců bude dne 
6. 9. 2016 od 9 -11 hod. budova 
MěÚ zavřena pro veřejnost.

6. Informaci Krajského úřadu 
KHK Ing. Karla Janečka o pláno-
vané rekonstrukci silnice Týniště 
nad Orlicí – Rašovice – obnova 
živičného krytu v hodnotě 5 mil 
Kč. Obnova krytu bude provede-
na v termínu podzim/zima 2016.

7. Informaci Odboru správního – 
sociální úřad ve věci určení opa-
trovnictví pro opatrovance pana 
Jaroslava Tejnara Okresním sou-
dem v  Rychnově nad Kněžnou, 
kdy byl stanoven opatrovník - 
obec Kvasiny.

8. Zápis z  jednání pracovní sku-
piny ze dne 18. 8. 2016 v rámci 
projektu „Propagace vodního 
díla Alba“

c) ukládá

1. Finančnímu odboru projed-
nat v  ZM smlouvu o  zápůjčce 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Mateřskou školou Město, pří-
spěvková organizace. Předmě-
tem smlouvy je zápůjčka 64 540 
Kč na předfinancování projektu. 
RM souhlasí se smlouvou za 
podmínky přijetí dotace.

Zajistí: Mgr. Ivana Oubrechtová 
termín: 19. 9. 2016
2. OSM zajistit zařazení po-

žadavku opravy plotu v  MŠ 
Město do rozpočtu 2017. 
Zajistí: Zdeněk Hejna t e r -
mín: rozpočet 2017

3. Porovnat předložený materi-
ál Výsledky práce Mgr. Kav-
ky s  koncepcí pana Kavky 
v  rámci výběrového řízení na 
ředitele Kulturního centra. 
Zajistí: Ing. Jan Paštika t e r -
mín: 30. 9. 2016

4. Finančnímu odboru provést 
kontrolu limitu mzdových pro-
středků v příspěvkové organiza-
ci Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí.

Zajistí: Mgr. Ivana Oubrechtová 
termín: 30. 10. 2016
5. Projednat v  ZM prodej části 

pozemku parc. č. 443/5 o  vý-
měře 16 m2 v k. ú. Štěpánovsko 
a  části pozemku parc. č. 484/1 
o  výměře 22 m2 v  k. ú. Štěpá-
novsko, ze  kterých vznikl nový 
pozemek parc. č. 484/3 o výměře 
38 m2 v k. ú. Štěpánovsko. Nový 
pozemek par. č. 484/3 o výměře 
38 m2 v  k. ú. Štěpánovsko byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 334-103/2016. Prodej za cenu 
150 Kč/m2 pro Jiřího Gabriška, 
trv. byt. *** a Lucii Matějíčkovou, 
trv. byt. ***. Poplatky s prodejem 
spojené hradí kupující. Pověřuje 
starostku města podpisem navr-
žené kupní smlouvy.

Zajistí: Ing. Jan Paštika Te r-
mín: 19. 9. 2016
6. Oslovit členy konkurzní komise 

v  rámci výběrového řízení na 
ředitelku MŠ – Město Bc. Ive-
tu Lukešovou – Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Mgr. 
Dagmar Anschlagovou – Česká 
školní inspekce, pí. Tošovskou 
Věru - MŠ – Město, pí. Ludmi-
lu Cabalkovou – odbor školství 
RK, Mgr. Ivanu Poláškovou, 
Pavla Nadrchala – za zřizovate-
le. Předsedou komise bude Mgr. 
Ivana Polášková.

Zajistí: Ing. Jan Paštika Termín: 
říjen 2016
7. Stavebnímu dozoru města Tý-

niště nad Orlicí, P. Rohlíčkovi 
v  rámci zakázky „Rekonstrukce 
chodníků - II. etapa“ provést 
analýzu předložených doku-
mentů společností Stavitelství 
DS, s.r.o. z Rychnova n.K. a po-
rovnat se skutečností.

Zajistí: Pavel Rohlíček Te r-
mín: září 2016
8. Odboru správy majetku, vedou-

címu p. Z. Hejnovi, v rámci za-
kázky „Rekonstrukce chodníků- 
II. etapa“ předložit radě města 
originální stavební deník o  této 
zakázce.

Zajistí: Zdeněk Hejna Te r-
mín: 15. 9. 2016
9. Odboru finančnímu a  starostce 

města provést kontrolu všech 
doručených faktur ze Stavitelství 
DS s.r.o. v  rámci zakázky „Re-
konstrukce chodníků - II. etapa“ 
a  do doby než bude provedena 
kolaudace stavby, pozastavit pro-
plácení víceprací.

Zajistí: FO a Ing. J. Galbičková Te r-
mín: rok 2016
10. Stavební komisi provést kontro-

lu stavení zakázky „Rekonstruk-
ce chodníků - II. etapa“ a ve spo-
lupráci se stavebním dozorem 
sdělit Radě města reálnou výši 
víceprací a méněprací.

Zajistí: Ing. Vladimíra Lesenská, 
předs. stavební komise Te r-
mín: září/říjen 2016
11. Svolat mimořádnou Komisi pro 

přípravu vzhledu webových 
stránek. RM doporučuje pozvat 
na jednání této komise zástup-
ce kulturní a  školské komise, p. 
Čížkovou, p. Paštiku, zástupce 
z  řad zastupitelů a  příspěvko-
vých organizací, které mají zá-
jem mít společný web s městem 
Týniště nad Orlicí. Komise bude 
pracovat pouze 2 měsíce.

Zajistí: Ing. Jan Paštika
Termín: září/říjen 2016
12. OSM zjistit možnost odkupu 

trafostanice RK_977 na p.č. 1243 
určené k demolici. Budova je ve 
vlastnictví společnosti Východo-
česká energetika, a.s. v likvidaci, 
Hradec Králové, Sladkovského 
215, PSČ 501 03, IČO: 60108720, 
Jiří Melich, tel. 602320276, 
email: melich @wo.cz a následně 
projednat v  některém z  příštích 
zasedání ZM.

Zajistí: Zdeněk Hejna t e r -
mín: 2016/2017
13. Projednat dohodu mezi městem 

Týniště nad Orlicí a Mgr. Kopec-
kým v ZM č. 15 dne 19. 9. 2016. 
RM uzavření dohody doporu-
čuje.

Zajistí: Ing. Jan Paštika
termín: 19. 9. 2016
14. Opakovaně řediteli Kulturního 

centra a  předsedovi Kulturní 
komise zajistit termínovou ko-
ordinaci pořádaných kulturních 
a  společenských akcí z  důvodu 
stížnosti osadních výborů na 
souběh akcí.

Zajistí: Ředitel KC, L. Koldinský 
(předseda kulturní komise)
termín: 2017
15. Projednat v ZM žádost příspěv-

kové organizace Služby města 
Týniště nad Orlicí navýšení pro-
vozního příspěvku pro rok 2016 
o 100.000 Kč.

Zajistí: Mgr. Ivana Oubrechtová
termín: 19. 9. 2016
16. Vypsat výběrové řízení na pozici 

pracovníka Finančního odboru 
pro agendu pokladny, místních 
poplatků, pohledávek, fakturace.

Zajistí: Ing. Jan Paštika
termín: září 2016
17. Opakovaně komisi Školské 

a  kulturní a  Komisi životního 
prostředí zaslat RM stanoviska 
k  projektu „Propagace vodního 
díla Alba“.

Zajistí: L. Koldinský (Kulturní 
a školská komise) a P. Nadrchal (Ko-

mise životní prostředí)
termín: 15. 10. 2016
18. Zařadit na jednání ZM dne 

19.  9.  2016 projednání rozpoč-
tového opatření v  rámci akce„ 
Oprava fasády – OV Štěpánov-
sko č.p. 40“a vítěze VŘ firmu To-
máš Dostál v ceně 275 028,60 Kč 
včetně DPH.

Zajistí: Z. Hejna, I. Oubrechtová, 
termín: 19. 9. 2016
19. Zařadit do rozpočtu 2017 fi-

nanční částku 5.410.930,74 Kč 
v rámci podané žádosti o dotaci 
na akci: „Projekt úprav městské-
ho parku v  Týništi nad Orlicí“ 
financovaný z  OP Životní pro-
středí. Celková cena díla je dle 
rozpočtu projektu 8.083.711,33 
Kč včetně DPH a  z  toho 
2.672.780,59 Kč uznatelných ná-
kladů a 5.410.930,74 Kč neuzna-
telných nákladů.

Zajistí: J. Urbánek, I. Oubrechtová
termín: 2017

D) Zamítá

1. Předloženou cenovou nabídku 
P. Černé na podání projektové 
žádosti projektu: „ Snížení ener-
getické náročnosti Geriatrického 
centra v  Týništi nad Orlicí“ ve 
výši 30.000 Kč z důvodu opako-
vaného podání žádosti.

2. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola - Město o účelo-
vý příspěvek na dětské prodejny 
ve výši 25.000 Kč a na botníky ve 
výši 16.140 Kč a případný výdaj 
ukládá hradit z finančních zdro-
jů MŠ Město.

3. Žádost Kulturního centra měs-
ta Týniště nad Orlicí o navýšení 
rozpočtu o  částku 28.618,50 Kč 
na pokrytí ztráty XXI. swingové-
ho festivalu Jardy Marčíka.

D) Revokuje
1. Usnesení č. 46 z  jednání RM ze 

dne 25. 07. 2016 bod č A/21 ve 
znění: Schvaluje žádost příspěv-
kové 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.

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

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

Před nadcházejícími krajskými 
volbami jsme si povídali s  náměst-
kem hejtmana Královéhradeckého 
kraje Ing. Karlem Janečkem. Ptali 
jsme se na aktuální témata, která 
nyní řeší, na akce, které v jeho voleb-
ním období proběhly i na výhled do 
budoucnosti v  realizaci dopravních 
staveb.

Jak v  současné době vypadá vý-
běrové řízení na dopravce – budou 
od nového roku jezdit krajské auto-
busy?

Veřejnost chci na prvním místě 
uklidnit, že pochopitelně autobusy 
od 1.  1.  2017 v  Královéhradeckém 
kraji jezdit budou. Cestující v  pod-
statě žádnou změnu nezazname-
nají. V současné době to s  tendrem 
vypadá tak, že ona velká soutěž na 
10 let za více než 5 miliard korun je 
antimonopolním úřadem nepravo-
mocně zrušena. V  této věci jsme se 
odvolali a čekáme prozatím na výsle-
dek. Abychom ale dopravu zajistili, 
vypsali jsme uzavřenou soutěž, kdy 
jsme oslovili stávající dopravce, které 
současné linky obsluhují. Smluvně 
bychom chtěli vše vyřešit v září.

Dopravci, respektive jejich odbo-
ry vyhrožovali stávkou po prázdni-
nách, to hrozí?

Těžko předvídat, zda odbory stáv-
ku skutečně zrealizují. Dle zákona na 
to mají pochopitelně právo a situace 

řidičů celkově není dobrá. Na druhé 
straně si myslím, že se v  současné 
době rozbíhá na úrovni vlády, potaž-
mo příslušných ministerstev diskuse, 
která by mohla pomoci problém ře-
šit.

Jaký je největší problém při jedná-
ní s nimi?

Největší problém spatřuji v tom, že 
jako viníky za špatnou situaci řidičů 
viní odbory kraje, které jsou objed-
natelem veřejné dopravy. Kraje se 
přitom musí chovat jako řádný hos-
podář. Pokud musíme vysoutěžit ob-
jednání veřejné autobusové dopravy, 
musíme dle zákona přihlížet právě 
nejvíce na ekonomickou výhodnost. 
Dopravní firmy jsou navíc soukromé 
subjekty, kterým nemůžeme přika-
zovat, jak mají ohodnotit své zaměst-
nance. Pokud chceme, aby se situace 
na tomto poli zlepšila, je potřeba najít 
celorepublikové a  systémové řešení. 
Do té doby se snažíme řidičům vy-
pomoct tak, že kraj přislíbil zaslat do-
pravním firmám na příští rok peníze 
v řádu 5 až 7 milionů korun, které by 
měly vystačit na průměrný meziroč-
ní růst platů v oboru Doprava, který 
vzrostl asi o 4,5 %. Doufáme, že do-
pravní firmy krajské peníze na toto 
zvýšení platů využijí.

Zeptám se na komunikace, jak 
se daří opravovat krajské silnice? 
Řešíte třeba problémy ekologického 
charakteru, nebo jsou vůbec nějaké 
problémy – kromě financí?

Žádné zásadní ekologické problé-
my řešit nemusíme, protože neza-
hajujeme žádné nové liniové stavby 
a při rekonstrukcích silnic zpravidla 
zůstávají zachovány výškové i šířkové 
parametry. Pouze v některých přípa-
dech musíme řešit povolování kácení 
dřevin. S orgány ochrany přírody ale 
spolupracujeme velice profesionál-
ně. V posledních letech není takový 
problém se zajištěním financí jako 
spíše s  realizací velkého množství 
veřejných zakázek ve velmi krátkém 

čase. Je to náročné pro pracovníky 
Krajského úřadu i  SÚS Královéhra-
deckého kraje.

Co konkrétně letos opravujete 
a co se připravuje k realizaci? Větší 
akce v kraji, a  takové, co by mohly 
zajímat naše čtenáře.

Velké akce realizujeme po celém 
území Královéhradeckého kraje. 
Pokud se mám zaměřit na Rychnov-
sko, musím vyzdvihnout především 
opravu úseku Albrechtice nad Orlicí 
– Borohrádek v hodnotě 50 milionů 
korun a  dále rekonstrukci průtahu 
Českým Meziříčím za téměř 20 mi-
lionů korun. Dokončen je průtah 
Lipovkou u Rychnova nad Kněžnou 
a do konce roku zahájíme ještě něko-
lik dalších stavebních akcí.

Jak vypadá situace ohledně re-
konstrukce spojnice mezi Albrech-
ticemi a  Týništěm včetně generální 
opravy inundačních mostků? Kdy 
začne?

Stav komunikace vyžaduje celko-
vou rekonstrukci, což řeší dokončená 
dokumentace pro územní rozhodnu-
tí přeložky komunikace včetně nové-
ho mostu přes Orlici a nových inun-
dačních mostů přes záplavové území. 
Zároveň byl posouzen vliv přeložky 
na životní prostředí. Nyní schází 
poslední souhlas majitele dotčeného 
pozemku a  je možno požádat o vy-
dání územního rozhodnutí. Zároveň 
se připravuje další stupeň projektové 
dokumentace, aby bylo možno stav-
bu zrealizovat co nejdříve.

S  touto akcí souvisí i  výměna 
mostu přes Orlici. Co se stane s mos-
tem stávajícím?

Mezi lidmi se dost hovoří, že by 
mohl zůstat jako němá vzpomín-
ka a třeba sloužit pro pěší a cyklisty 
a navázat na stezku.

Komunikace se nachází v  zápla-
vovém území řeky Orlice. Odtoko-
vé poměry v území ovlivňuje zemní 
těleso silnice II/305 a  konstrukce 
mostních objektů. Současné zemní 

těleso tvoří umělou překážku brá-
nící odtoku vody z  území a  spodní 
hrany mostních konstrukcí zasahují 
do průtočných profilů stoleté vody. 
V  navrhovaném stavu dojde k  čás-
tečnému odstranění těchto překážek 
a k posunu nivelety silnice nad úro-
veň hladiny stoleté vody. Zároveň se 
stávající most musí zbourat, protože 
leží v  místě výstavby nového. Proto 
není možné zachovat stávající most 
přes Orlici. Nový most je navržen 
s  dvoupruhovou vozovkou,  dosta-
tečně širokým chodníkem pro pěší 
i cyklisty a bude navazovat na stáva-
jící stezku.

Jste radním pro celý kraj, preferu-
jete nějak Rychnovsko jako patriot, 
nebo jste přísně objektivní?

Samozřejmě se považuji za patri-
ota rychnovského okresu, ale ve ve-
dení kraje se člověk musí od těchto 
osobních preferencí oprostit. Jako 
občan menšího města si ale uvědo-
muji, že Královéhradecký kraj není 
jen město Hradec Králové a proto se 
snažím neopomíjet ostatní regiony, 
ke kterým pochopitelně patří i Rych-
novsko.

Jak hodnotíte uplynulé období, 
kdy jste ve funkci, dařilo se vše pro-
sazovat dle vašich představ? Co bys-
te vzkázal svému nástupci?

Jistě, že vše nešlo tak, jak bychom 
si představovali. Myslím však, že se 
nám mnohé povedlo, především ve 
vtahu ke kvalitě krajských komuni-
kací. Nejvíce mne mrzí, že se v rámci 
tohoto volebního období nepodařilo 
dotáhnout do konce tendr na za-
jištění autobusové dopravy. Svému 
nástupci bych vzkázal, aby pozorně 
naslouchal pracovníkům odboru do-
pravy, kteří jsou odborníky na svém 
místě a  dalším lidem z  organizací 
zřizovaných Královéhradeckým kra-
jem.

Děkujeme za rozhovor.
Irena Voříšková a Libor Koldinský

sPOlečenská kROnikA

     životní jubilea:
93 let Milena Procházková
85 let Růžena Vašátková
 Svatava Pöschlová
80 let Libuše Nováková

Vítáme na svět:
Gabriela Neradová
Terezie Uhlířová
Šimon Řehák
Jonáš Tošovský
Josefína Chytrá
Štěpánka Chytrá
Julie Kapuciánová
Anežka Vokounová

Rozloučili jsme se:
Zdeněk Horák
Jaroslav Pospíšil
Ladislav Vajgl

Vzpomínka
Dne 29.  9.  2016 uplynulo dlou-

hých 15 let, co nás opustil manžel, 
táta a děda pan František Valenta.

Stále vzpomínají manželka a celá 
rodina

 Poděkování
Děkujeme paní Sekyrové a  paní 

Gavulové za přání a dárek k 75. na-
rozeninám.

Jaroslav a Jaroslava Otčenáškovi

Děkuji Městskému úřadu v Týni-
šti nad Orlicí, Sboru pro občanské 
záležitosti - paní Sekyrové a Gavu-
lové za blahopřání a dárky k mým 
narozeninám.           Naďa Kubištová

Děkuji městskému úřadu a Sbo-
ru pro občanské záležitosti paní 
Švábové a Gavulové za přání k mým 
narozeninám, pěkný dárek a  milé 
posezení.                           Z. Mašková

Náš Myslivecký spolek Petrovice 
nad Orlicí provozuje výkon práva 
myslivosti v  katastru obcí Petro-
vice nad Orlicí, Týniště nad Orli-

cí a  Štěnkov. Jeho hlavní činností 
v posledních letech je ochrana zvěře 
a  snižování škod na zemědělských 
a  lesních pozemcích. Nemalou 
měrou se podílíme na kulturních 
akcích pořádaných v  Petrovicích 
nad Orlicí, ať je to Den dětí, Svato-
vavřinecká pouť nebo Červen měsíc 
myslivosti. Naše poděkování patří 
městu Týniště nad Orlicí za poskyt-
nutou dotaci, která nám pomohla 
uhradit výdaje na provozní míst-
nosti, které používáme pro výkon 
práva myslivosti.

Jiří Sedláček



DOtAce OD městA týniště nAD ORlicí PRO sBOR DOBROVOlných hAsičů

   

V pátek 9. září slavilo Geriatrické 
centrum v Týništi nad Orlicí 20. let 
své existence. Počasí oslavě přálo 
a přináležející zahrada byla plná jak 
obyvatel centra, tak mnoha gratu-
lantů, známých, přátel a  podporo-
vatelů této instituce. Mezi nimi se 
přitom neztratili ani herečky a herci 
týnišťských divadelních souborů Ji-
rásek a U.F.O., kteří si pro oslavence 
připravili cyklus písní z  hudebních 
divadelních her. Dostalo se tak na 
několik skladeb ze starších kousků 
jakými jsou Podskalák, Na tý louce 
zelený či Charleyova teta, ovšem 
mimo nezůstaly ani party z  nejno-
vější, právě uváděné hry Nejkrásněj-
ší válka souboru Jirásek. Její výho-
dou bylo, že její hudbu pamatují i ti 
dříve narození, prvně se totiž na tý-

nišťských divadelních prknech hrá-
la v  roce 1984. Písně z  ní zazpívali 
účinkující v současném, moderním 
nastudování. Během téměř půlho-
dinového vystoupení se na podiu 
představili a zaslouží dík Jan Bohatý, 
Marie Šmídová, Marie Valentová, 
Karel Procházka ml., Libor Stolín, 
Jiří Proche, Jan Hašek a Katina Cha-
lupová. Celé vystoupení na klávesy 
doprovázel Petr Kožený. Není po-
chyb, že obyvatelé Geriatrického 
centra herce ocenili, neboť během 
songů bylo často z  odlesku mno-
hých rtů vidět, jak spolupobrukují. 
Divadlo totiž patří do týnišťského 
společenského života již po mnoho 
generací a nepochybně ještě dlouho 
bude.

Tomáš Kavka

V tomto roce uplynulo již 20 let, 
co Geriatrické centrum svými služ-
bami pomáhá zajišťovat důstojné a 
klidné prožití podzimu života seni-
orům z našeho města a spádových 
obcí.

Geriatrické centrum vzniklo na 
místě původního Sociálního domu 
z roku 1941, který byl v průběhu let 
využíván k různým sociálním úče-
lům. Výstavba nového objektu Ge-
riatrického centra byla zahájena 21. 
9. 1994 a dokončena v srpnu 1996. 
Jeho slavnostní otevření se usku-
tečnilo v 19. 9. 1996. 

Tento pro nás výjimečný měsíc a 
rok jsme se rozhodli připomenout 
prostřednictvím zahradní slavnos-
ti. Ráda bych se s  vámi podělila o 
zážitky, které provázely přípravu i 
samotný průběh slavnosti. Pustili 
jsme se do toho s  velkým nasaze-
ním i přesto, že z nás nikdo neměl 
zkušenosti s  přípravou takovéto 
akce a to ještě poměrně velkého 
rozsahu. Představy, jak by tento 
den měl vypadat, byly různé. Pří-
pravy nám trvaly několik měsíců. 
Vzniklo mnoho nápadů, jak bude 
vypadat rozmístění stanů a míst k 
sezení v naší zahradě, jaká bude vý-
zdoba, koho oslovit, aby zajistil kul-
turní vystoupení, jak bude vypadat 
občerstvení, kolik lidí můžeme po-

zvat a vůbec, jaká bude organizace 
samotného dne. Při této příležitosti 
měla také vzniknout brožurka, kte-
rá měla zmapovat, jak vlastně šel 
čas v Geriatrickém centru od jeho 
vzniku až doposud, včetně pamět-
ních keramických mincí vyrobe-
ných v naší keramické dílně.

Jak se den zahradní slavnosti blí-
žil, zahrada u Geriatrického centra 
dostávala jinou podobu. Proměnila 
se ve stanové městečko se spoustou 
stolů, lavic, židlí, což nám bylo za-
půjčeno Domovem důchodců z Al-
brechtic nad Orlicí. Zahradní slav-
nost u příležitosti 20 let od založení 
Geriatrického centra se uskutečnila 
9. září 2016. Od samého rána nás 
vítala prosluněná zahrada a také 
očekávání z  přicházejícího dne. 
Jednotlivé úkoly byly rozdány, pří-
pravy vrcholily a nervozita stou-
pala. Během několika hodin bylo 
vše nazdobeno, o sladké dobroty se 
postarali zaměstnanci Geriatrické-
ho centra, kteří napekli jejich různé 
druhy. Další pohoštění měl plně 
pod „palcem“ náš pan kuchař Josef 
Vlček se svým týmem.

Zahradní slavnosti se zúčastnili 
klienti Geriatrického centra, ale i 
klienti a pracovníci spolupracu-
jících sociálních zařízení Domov 
důchodců Borohrádek, Domov 

důchodců Albrechtice nad Orlicí a 
Domov důchodců Zdislava z  Tře-
bechovic pod Orebem a další hosté. 
Všichni přítomní obdrželi při vstu-
pu již výše zmíněné keramické pa-
mětní medaile a brožurku o Geriat-
rickém centru. Aby brožura mohla 
vzniknout, byly nám poskytnuty 
panem Liborem Koldinským ar-
chivní fotografie „Starého Týniště“, 
čerpalo se ze starých zpravoda-
jů Týniště nad Orlicí, výročních 
zpráv, kronik GC apod. 

Program celého odpoledne uvá-
děla paní Petra Šimečková. Po za-
hájení zahradní slavnosti a uvítání 
všech přítomných, vystoupilo sa-
xofonové okteto ze ZUŠ z Kostel-
ce nad Orlicí pod vedením pana 
Václava Klecandra. Mohli jsme se 
zaposlouchat do vážné i moderní 
hudby, při profesionálním výkonu 
mladých hudebníků.

Po mém velmi krátkém vystou-
pení následovalo předání drobných 
pozorností a květin našim pracov-
níkům jako velké poděkování za 
jejich ne jednoduchou, přesto kva-
litně a profesionálně prováděnou 
práci. Po společném fotografování 
profesionálním fotografem panem 
Patrickem Markem, předvedly své 
umění divadelní soubory U.F.O. a 
Jirásek z  Týniště nad Orlicí. Před-

stavila se nám  ruku v ruce starší i 
mladší generace herců. Šlo o velmi 
působivé podání divadelních me-
lodií, které ve spoustě z nás mohlo 
vyvolat vzpomínky na doby minu-
lé. 

Po ukončení oficiálního progra-
mu byla všem nabídnuta možnost 
prohlídky Geriatrického centra 
s výkladem o historii jeho vzniku, 
výstavy kronik Geriatrického cent-
ra, starých fotografií a výrobků na-
šich klientů. V průběhu celého od-
poledne bylo pro všechny přítomné 
zajištěno občerstvení. K poslechu i 
k tanci hrál pan Jan Hartman.

Celá zahradní slavnost se nesla 
v  příjemném přátelském duchu, 
z různých koutů se ozýval smích a 
byla zde znát pohoda a spokojenost 
všech přítomných.

Tímto rokem jsme dovršili 20 
let od vzniku Geriatrického centra 
v  Týništi nad Orlicí. Společnými 
silami se snažíme dávat jistotu oby-
vatelům z Týniště nad Orlicí a jeho 
okolí, že nezůstanou bez pomoci, 
když ji budou potřebovat.

Mgr. Marie Vacková
ředitelka Geriatrického centra

Fotogalerii naleznete  
na druhé straně obálky
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geRiAtRickému centRu PŘišly Písní  
POgRAtulOVAt i týnišťské DiVADelní sOuBORy

ZAhRADní slAVnOst - 20 let OD ZAlOžení geRiAtRickéhO centRA

     

Tak jako každý rok, tak i v roce 
2016 jsme požádali město o finanč-
ní dotaci na činnost SDH. Podali 
jsme žádosti na dvě dotace v celko-
vé výši 39.400 Kč.

První dotace ve výši 10.000 Kč 
se jako vždy použila na uspořádání 

Hasičského plesu. Ples se uskuteč-
nil v  kulturním domě 27.  2.  2016. 
K  poslechu a  tanci hrála skupina 
Duha music. Na plese vystoupily 
také děti z tanečního studia SMOT 
pod vedením paní Jiřiny Bednářo-
vé. Myslím si, že se ples vydařil a na 

rok 2017 máme opět jeho konání 
naplánováno.

Druhá dotace ve výši 29.400 Kč 
byla věnována na rozšíření řidič-
ského oprávnění pro dva členy naší 
jednotky. Kurz zajistila Autoškola 
Bimbo v Kostelci nad Orlicí.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem, kteří se podíleli na 
schvalování rozpočtu. Bez finanční 
pomoci by se nám jen těžko poda-
řilo tyto akce uskutečnit.

Za SDH Týniště nad Orlicí
Stanislav Stárek
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publice. Mezi poslední velké úspěchy 
kapely je třeba přiřadit natočení prv-
ního CD, které mělo svůj křest v ne-
děli 9. ledna 2011 v Týništi nad Orli-
cí, dále vítězství v rozhlasové soutěži 
Concerto Bohemia 2011 a 2014. Tyto 
úspěchy kapele umožnily další profe-
sionální nahrávky v Českém rozhla-
se a také účast na koncertě vítězů ve 
Velkém sále Paláce Žofín. Velkým zá-
žitkem byl i koncert panu senátorovi 
Antlovi ve Valdštejnských zahra-
dách, účast na velkém jazzovém fes-
tivalu v Třeboni a koncert v Českém 
rozhlasu České Budějovice, který se 
konal 20. 1. 2016.

Tito mladí hudebníci zaujmou po-
sluchače nejen kvalitou hry ale hlav-
ně pozitivním výrazem, chutí a emo-
tivním prožitkem, který do produkce 
dixielandových skladeb vkládají.

V  roce 2015 oslavili své kulaté 
10leté výročí, ale v  letošním roce ty 

dvě jedničky vedle sebe nás k  osla-
vám lákají více.

Srdečně vás zveme na narozenino-
vý koncert dixielandové kapely Black 
Buřiňos, který se koná 30. 10. 2016 
od 14.00 hod. v  Kulturním domě 
v Týništi nad Orlicí. Na tomto mimo-
řádném koncertě vystoupí dixieland 
nejen ve stávajícím složení, ale budou 
přítomni a s kapelou si zahrají i bý-
valí členové. Jako host koncertu vy-
stoupí dnes již legendární dixieland 
Steamboat Stompers s  Evou Emin-
gerovou. Z koncertu je naplánovaný 
živý záznam, který by měl později 
vyjít na DVD, popř. část nahraného 
koncertu ve formě živé nahrávky na 
připravovaném 2 CD kapely. Vstu-
penky je možné zakoupit v kanceláři 
ZUŠ Týniště nad Orlicí.

ZUŠ Týniště nad Orlicí
Foto naleznete na třetí straně obálky

   

Vše začalo v roce 2005, kdy se pře-
mýšlelo, jak zajistit přísun nových 
a hlavně mladých hráčů do Mladého 
týnišťského big bandu. V takovémto 
tělese se způsob a i technika hry odli-
šuje od standartní výuky na základní 
umělecké škole a  proto je důležitá 
průprava. Vzniklo tedy přípravné 
sedmičlenné oddělení. Začínající se-
stava byla v tomto složení bicí: Pavel 
Plašil ml., klavír: Filip Kolář, tuba: 
Ladislav Lejnar, saxofon: Josef Mar-
čík, klarinet: Pavel Zemen, trum-
peta: Adam Hejna, pozoun: Ondřej 
Bahník. V  této kapele se hráči (žáci 
ZUŠ) hlouběji seznámili se swingo-
vým frázováním, s celkovým chápá-
ním swingové hudby a  improvizací 
na daný hudební nástroj. Toto mladé 
přípravné oddělení již v  roce 2007 
zazářilo na Celostátním kole Národ-
ní soutěže jazzových a tanečních or-
chestrů v Litvínově a bylo jasné, že to 

nebude „jen“ přípravné oddělení, ale 
že se z této dixielandové kapely stane 
samostatná jednotka, která vykročila 
k velmi slibné budoucnosti.

Sestava kapely se za 11 let činnosti 
proměnila, nikoli v obsazení nástro-
jů, ale v obměně členů, samozřejmě 
je to dáno mnoha faktory – věkem, 
přechodem na jinou školu, pracovní 
vytížeností. Na kvalitě hry a řekněme 
i „duchu“ kapely se změny nikterak 
neprojevily. Vždy se na jednotlivé 
hráčské posty postavili talentova-
ní muzikanti. V  této sezóně je slo-
žení následující trumpeta: Václav 
Hloušek, pozoun: Jan Ptáček, klari-
net: Vojta Hájek, saxofon: Karel Štré-
gl ml., tuba: Pavel Hlubuček, bicí: Pa-
vel Plašil ml., klavír: Ondřej Blažek.

Dixieland má za sebou celou řadu 
festivalových i samostatných koncer-
tů na mnoha místech Královéhra-
deckého kraje, ale i po celé České re-

   

Populární kapela z Týniště, Band-
-a-SKA, se poprvé ve své pětileté his-
torii vydala vystupovat do Německa. 
V sobotu 10. září vystoupila v Berlíně 
na místním festivale Popráci, kona-
ném u příležitosti závodů v koulení 
balíků slámy. Na organizaci festivalu 
se podílejí i čeští krajánci a proto se 
stal takovou slavností česko-němec-
kého přátelství. Celé akce se kromě 
kapely z Týniště zúčastnili mimo jiné 
také hasiči z  Horní Čermné, kteří 
soutěžili právě v  koulení balíků slá-
my.

Hudební festival se konal na pře-
lomu odpoledních a  večerních ho-
din a  Band-a-SKA vystoupila jako 
prostřední ze tří kapel. Možná i díky 
tomu, že počasí bylo více než vyda-
řené, podařilo se jim odehrát koncert 
před naplněným Richardplatz, a  di-
váky neodradilo ani to, že má kapela 
výhradně české texty a  netrvalo to 
dlouho, než se takřka celé náměstí 
pohupovalo do rytmu ska. Nakonec 
si česko-německé publikum vyžáda-
lo i přídavek a hned po koncertě se 
nadšeně seběhlo nakupovat kapelová 

Dvanáct let jezdí členové diva-
delní skupiny TEMNO na víkendo-
vý zájezd do Plumlova. Ubytování 
i realizace jednotlivých her probíhá 
v zámeckých prostorách. Letos, tak 
jako v letech minulých, se opět zvo-
lila pro novou hru Klídek magická 
konírna, kde postavená scéna pů-
sobila velmi věrohodně až tajemně. 
Večerní představení proběhlo ve 
velmi příjemné a pohodové atmo-
sféře. „Temňáci se také zúčastnili 
vernisáže obrazů, podnikli vy-
cházku na plumlovskou přehradu, 
kde probíhal závod dračích lodí 
a  setkali se i  se svými fanoušky… 
Tak jako v minulosti i letos Temno 
dobře reprezentovalo týnišťské di-
vadlo a město vůbec v moravském 
regionu!

BAnD-A-skA ROZtAnčilA náměstí V BeRlíně

kOníRnA tleskAlA klíDku

   

EP a  CD. Hudební festival tradič-
ně uzavřela domácí kapela SkaZka 
Orchestra, která má v Berlíně v Rix-
dorfu už dlouholetou fanouškovskou 
základnu a udělala nádhernou tečku 
za povedenou zářijovou sobotou.

Band-a-SKA strávila v  Berlíně 
celý víkend a kromě samotného vy-
stoupení se také seznámila s historií 
oblasti, kde se celá akce konala. Ve 
zkratce: „Český Rixdorf, německy 
Böhmisch-Rixdorf, je malá, roku 
1737 založená osada protestantských 
uprchlíků z Čech (a Moravy) v dneš-

ním Berlíně ve čtvrti Neukölln, kteří 
zde na pozvání a  se svolením prus-
kého krále Fridricha Viléma  I. na-
lezli útočiště před pronásledováním 
v  pobělohorských Čechách.“ (zdroj: 
wikipedie).

Během pobytu kapela navázala 
také několik kontaktů s místními po-
řadateli, kteří byli nadmíru spokojení 
s  českou stopou a  tak nezbývá než 
doufat, že si Band-a-SKA vyslouží 
i další pozvání na tuto báječnou akci.
 Foto naleznete na třetí straně obálky
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so 1. 10. 
Taneční pro mládež, 
prodloužená
Kurzy tance a společenské  
výchovy s živou hudbou, velký sál,  
19:00–22:30, vstupné 50 Kč
tanec

út 4. 10.
Návrat ke zdraví
O čínské medicíně s terapeutk-
ou Mílou Hubálkovou (centrum 
Sluníčko, Rychnov nad Kněžnou), 
malý sál, 17:30, vstupné 50 Kč
přednáška

pá 7– so 8. 10.
Volby do krajského 
zastupitelstva 
Malý sál, pá 14:00–22:00,
so 8:00–14:00

so 8. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

ne 9. 10. 
O pračlovíčkovi
Divadlo Tramtarie, velký sál,  
15:00, vstupné 70 Kč
Týnišťský divadelní podzim

divadlo, děti a rodiče

ne 9. 10.
Taneční odpoledne 
nejen pro dříve  
narozené
Kapela Filipa Koláře,  
Kulturní dům, 14:00–18:00, 
vstupné 50 Kč tanec, zábava

pa 14. 10.
Klídek
Divadelní soubor Temno, velký sál, 
19:30, vstupné 100 Kč 
Týnišťský divadelní podzim

divadlo

so 15. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

pa 21. 10.
Avatar
Taneční studio SMOTart Týniště 
nad Orlicí, velký sál, 18:00, 
vstupné 70 Kč
 
divadlo, tanec, děti a rodiče

so 22. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

ne 23. 10.
Taneční odpoledne 
nejen pro dříve  
narozené
Kapela Filipa Koláře,  
Kulturní dům, 14:00–18:00, 
vstupné 50 Kč tanec, zábava

st 26. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

pa 28. 10.
Habaďůra  
Divadelní soubor J. K. Tyl /
Meziměstí, velký sál, 19:30, 
vstupné 100 Kč
Týnišťský divadelní podzim
divadlo

ne 30. 10.
Black Buřiňos   
Koncert týnišťského dixielandu  
k 11. výročí jeho existence,  
velký sál, 14:00, vstupné 100 Kč 

koncert, hudba

program_mesicni.indd   1 9/14/16   3:36 PM



cmyk

rgb

Tyršovo nám. 478, www.kulturnityniste.cz

říjen 2016 

so 1. 10. 
Taneční pro mládež, 
prodloužená
Kurzy tance a společenské  
výchovy s živou hudbou, velký sál,  
19:00–22:30, vstupné 50 Kč
tanec

út 4. 10.
Návrat ke zdraví
O čínské medicíně s terapeutk-
ou Mílou Hubálkovou (centrum 
Sluníčko, Rychnov nad Kněžnou), 
malý sál, 17:30, vstupné 50 Kč
přednáška

pá 7– so 8. 10.
Volby do krajského 
zastupitelstva 
Malý sál, pá 14:00–22:00,
so 8:00–14:00

so 8. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

ne 9. 10. 
O pračlovíčkovi
Divadlo Tramtarie, velký sál,  
15:00, vstupné 70 Kč
Týnišťský divadelní podzim

divadlo, děti a rodiče

ne 9. 10.
Taneční odpoledne 
nejen pro dříve  
narozené
Kapela Filipa Koláře,  
Kulturní dům, 14:00–18:00, 
vstupné 50 Kč tanec, zábava

pa 14. 10.
Klídek
Divadelní soubor Temno, velký sál, 
19:30, vstupné 100 Kč 
Týnišťský divadelní podzim

divadlo

so 15. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

pa 21. 10.
Avatar
Taneční studio SMOTart Týniště 
nad Orlicí, velký sál, 18:00, 
vstupné 70 Kč
 
divadlo, tanec, děti a rodiče

so 22. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

ne 23. 10.
Taneční odpoledne 
nejen pro dříve  
narozené
Kapela Filipa Koláře,  
Kulturní dům, 14:00–18:00, 
vstupné 50 Kč tanec, zábava

st 26. 10.
Taneční pro mládež
Kurzy tance a společenské  
výchovy pro mládež, velký sál,  
19:00–21:30, vstupné 40 Kč

tanec

pa 28. 10.
Habaďůra  
Divadelní soubor J. K. Tyl /
Meziměstí, velký sál, 19:30, 
vstupné 100 Kč
Týnišťský divadelní podzim
divadlo

ne 30. 10.
Black Buřiňos   
Koncert týnišťského dixielandu  
k 11. výročí jeho existence,  
velký sál, 14:00, vstupné 100 Kč 

koncert, hudba
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Týnišťský divadelní podzim 2016

pa 30. 9. / 19:30
Slavnostní zahájení
Otevření výstavní galerie herců a hereček týnišťského divadla  
v divadelním baru v 1. patře KD. 

Nejkrásnější válka
Divadelní soubor Jirásek Týniště nad Orlicí
Hudební komedie z prostředí antického Řecka. Válečná situace 
odloučení od mužů dožene athénské ženy netolerovat další boje  
a odepřít mužům sex, dokud nenastane mír. Jak se situaci postaví 
muži a jak to celé dopadne? Látku s humorem sobě vlastním  
zpracoval český malíř a karikaturista Vladimír Renčín na motivy  
Aristfanovy protiválečné hry Lysistrata z roku 411 př. n. l. 
Vstupné 100 Kč

ne 9. 10. / 15:00
O pračlovíčkovi  
Divadlo Tramtarie / Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů  
a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění 
o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit,  
k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že  
ve dvou jde všechno líp. Dětské představení.  
Vstupné 70 Kč

pa 14. 10. / 19:30
Klídek
Divadelní soubor Temno / Týniště nad Orlicí
Divadelní hra ze současnosti autora Eugeniusze Szybala alias  
Vojty Štěpánka ve zpracování týnišťského Temna o nepodařené oslavě 
babiččina životního jubilea. Představení tří generací ženských hrdinek 
jedné rodiny, které se namísto oslavy ocitnou na vystrojené pohřební 
hostině. 
Vstupné 100 Kč

pa 28. 10. / 19:30
Habaďůra
Divadelní soubor J. K. Tyl / Meziměstí
Eric Swan žije v domě s manželkou a jedním podnájemníkem. Je 
bez práce a snaží si přilepšit, kde se jen dá. Jednou zjistí, že sociální 
systém má trhliny. Úředníkům stačí hlásit, že v domě žije i spousta 
dalších nájemníků, kteří jsou velmi nemocní, bez práce a někteří 
dokonce právě umřeli a peníze se jen sypou. Ovšem tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze sociálky a chce 
všechny ty nemocné vidět. Ale Eric je doma sám, jen se svým  
podnájemníkem. To pak musí na úředníky sehrát pořádnou 
HABAĎŮRU. Vítěz div. soutěže Miletínské divadelní jaro 2016. 
Vstupné 100 Kč

pa 11. 11. / 17:30
Beseda s filmovým a divadelním 
režisérem Janem Hřebejkem
Tvůrce filmových hitů jako Pelíšky, Pupendo či Šakalí léta bude  
v diskusi hostem festivalu. 
Vstup zdarma

pa 11. 11. / 19:30
Klídek
Divadelní soubor Temno / Týniště nad Orlicí
Divadelní hra ze současnosti autora Eugeniusze Szybala alias  
Vojty Štěpánka ve zpracování týnišťského Temna o nepodařené oslavě 
babiččina životního jubilea. Představení tří generací ženských hrdinek 
jedné rodiny, které se namísto oslavy ocitnou na vystrojené pohřební 
hostině. 
Vstupné 100,– Kč

ne 13. 11. / 15:00
Gulliverovy cesty
Divadelní spolek Erben / Miletín
Inscenace Gulliverovy cesty vznikla dle námětu dobrodružného 
románu J. Swifta. Nastudování inscenace se zprvu může zdát jako  
veseloherní. Přechází však od hravých, satirických situací až  
k základní filozofii románu. To vše za doprovodu hudby a světelných 
změn. Představení pro děti i dospělé.
Vstupné 70 Kč

pa 18. 11. / 19:30
Perfect Days
Divadlo Exil / Pardubice
Barbara má všechno - prosperující firmu, peníze, přátele, luxusní byt. 
Začaly jí ale tikat biologické hodiny, a tikají tak silně, že přehluší úplně 
všechno. Musí proto okamžitě sehnat otce svého dítěte. Komedie, která 
rozhodně není jenom pro ženy. V představení zazní skladby jedenácti 
pardubických a chrudimských hudebních formací. Hra získala ceny na 
přehlídce Orlická maska 2016 v Ústí nad Orlicí a celostátní přehlídce ve 
Volyni 2016. 
Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek v otevíracích hodinách v Kulturním domě, 
Tyršovo nám. 478, tel: 494 371 693. 

Akce je pořádána s podporou  
Královéhradeckého kraje a koná  
se pod záštitou náměstka hejtmana  
Královéhradeckého kraje  
ing. Karla Janečka.  
Partneři: Lékárna U krále Jiřího, 
PharmDr. Irena Černínová, 
Květinářství Jasmína Hana Dobešová

www.kulturnityniste.cz
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DDm sluníčkO - Akce ŘíJen
   

■ Neděle 2. 10. tuRnAJ V DOminiOnu 14 – 17.30 hod.
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli nudy… My ale hrajeme 
tuto neděli Dominion! Přijďte se ho naučit a rovnou si zahrát malý turnaj.
Hrajeme o ceny, startovné 20,– mládež a 30,– dospělí.

■ Úterý 4. 10. PeDig 17.30 – 20 hod.
Zahajujeme pravidelné večery s přírodními proutky, se kterými se naučí 
čarovat všichni, kteří mají chuť. Těšíme se na začátečníky i pokročilé. 
Uplést si můžete, ošatky, zvonečky, košíčky, tácy, želvy, ježky nebo cokoliv 
jiného. Cena 40,– + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím předem.

■ Středa 5. 10. DeskOhRátky 17 – 18.30 hod.
Deskovky jsou hry, které rozvíjejí postřeh, spolupráci, logiku, paměť či 
správnou taktiku. Na celém světě je hrají děti i dospělí. Pojďte je vyzkou-
šet i vy! Děti do 8 let v doprovodu dospělého. Možná najdete nějaký 
dobrý tip pod stromeček.

■ Středa 5. 10. DOminiOnOVé intRiky 18 – 19.30 hod.
Dominion je karetní hra, která má mnoho variant, přijďte ji s námi 
vyzkoušet, ať jste malí nebo velcí, hrát ji může kdokoliv. Naučíme vás ji za 
chvíli a hned můžete hrát.

■ Úterý 11. 10. smAJlíci nA tRičkA
Stříkáme, tiskneme a malujeme na trička, tašky nebo jen tak na látku. 
K dispozici veškerý výtvarný materiál, přineste si pouze bílý podklad, 

tedy tričko nebo látku. Tašky v omezeném množství k dispozici. Dílna je 
určena mládeži, dospělým a dětem do 10 let pouze s doprovodem.
Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40,– + spotřebovaný materiál.

■ Úterý 18. 10. PeDig 17.30 – 20 hod.
Pleteme z přírodního i barveného pedigu a z dalších přírodních mate-
riálů. Přijďte vyzkoušet staré řemeslo a vytvořit si vlastní dekoraci nebo 
dárek. Cena 40Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím předem.

PODZimní PRáZDniny

■ Středa 26. 10.
Začínají podzimní prázdniny, pojeďte s námi do Prahy! Nabízíme dvě 
varianty:
a) Výlet nA PetŘín, návštěva zrcadlového bludiště a Planetária
b) DeskOhRAní, velká herní akce, kde si vyzkoušíte spoustu nových 
her, nebo se můžete přihlásit na nějaký turnaj ve hře, kterou už znáte.
Bližší informace a přihlášky ve Sluníčku.

■ Čtvrtek – sobota 27. – 29. 10. suPeR gyu!
Akce pro aktivní druhostupňáky, vraťte se na pár dní k nám do DDM 
a uvidíte, že i na malém prostoru se dají zažít velké věci! Týmové hry, 
blbůstky, trocha adrenalinu a trocha klidu. Vezměte kamaráda, či kama-
rádku a přijďte vyzkoušet noční Sluníčko! Přihlášky a bližší informace ve 
Sluníčku.

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn. a městys  Častolovice
                                                           pořádají 18. výstavu ovoce, zeleniny a květin
                                                                   ve dnech 6. – 9. října 2016    

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, begonií, fial a pokojových květin,
-ukázky chovatelů, myslivců, kaktusářů, včelařů, 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, prodej ovocných 
stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky, 
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku
-bohatý doprovodný kulturní program a velmi dobré občerstvení,
-možnost návštěvy  galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
-po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
-zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

ČTVRTEK 6. 10. 2016
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 KKR ČZS
14,00 h. Hudební vystoupení K-BAND
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy

PÁTEK 7. 10. 2016                                                                            
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h Soutěž v aranžování
9,30 h. Vystoupení hudební skupiny

B. Peremského    
13,30 h. Vystoupení hudebního orchestru  

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

pěstovat zdravé ovoce  J. Matejsek     
17,00 h. Konec druhého dne výstavy
.

SOBOTA  8. 10. 2016
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny 
13,30 h. Koncert „Lázeňského orchestru“
15,00 h. Ukázka aranžování květin    
                                      Z.Kvasničková      
17,00 h. Konec třetího dne výstavy
.
NEDĚLE  9. 10. 2016
09,00 h. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09,30 h. Zasedání Územní rady ČZS   

Rychnov nad Kněžnou
10,00 h. Vystoupení skupiny Špunti          
13,00 h. Koncert  skupiny Špunti     
14,00 h. Vystoupení taneční skupiny  

Floriteam z Doudleb n.O.,
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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Týnišťský divadelní podzim 2016

pa 30. 9. / 19:30
Slavnostní zahájení
Otevření výstavní galerie herců a hereček týnišťského divadla  
v divadelním baru v 1. patře KD. 

Nejkrásnější válka
Divadelní soubor Jirásek Týniště nad Orlicí
Hudební komedie z prostředí antického Řecka. Válečná situace 
odloučení od mužů dožene athénské ženy netolerovat další boje  
a odepřít mužům sex, dokud nenastane mír. Jak se situaci postaví 
muži a jak to celé dopadne? Látku s humorem sobě vlastním  
zpracoval český malíř a karikaturista Vladimír Renčín na motivy  
Aristfanovy protiválečné hry Lysistrata z roku 411 př. n. l. 
Vstupné 100 Kč

ne 9. 10. / 15:00
O pračlovíčkovi  
Divadlo Tramtarie / Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů  
a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění 
o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit,  
k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že  
ve dvou jde všechno líp. Dětské představení.  
Vstupné 70 Kč

pa 14. 10. / 19:30
Klídek
Divadelní soubor Temno / Týniště nad Orlicí
Divadelní hra ze současnosti autora Eugeniusze Szybala alias  
Vojty Štěpánka ve zpracování týnišťského Temna o nepodařené oslavě 
babiččina životního jubilea. Představení tří generací ženských hrdinek 
jedné rodiny, které se namísto oslavy ocitnou na vystrojené pohřební 
hostině. 
Vstupné 100 Kč

pa 28. 10. / 19:30
Habaďůra
Divadelní soubor J. K. Tyl / Meziměstí
Eric Swan žije v domě s manželkou a jedním podnájemníkem. Je 
bez práce a snaží si přilepšit, kde se jen dá. Jednou zjistí, že sociální 
systém má trhliny. Úředníkům stačí hlásit, že v domě žije i spousta 
dalších nájemníků, kteří jsou velmi nemocní, bez práce a někteří 
dokonce právě umřeli a peníze se jen sypou. Ovšem tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze sociálky a chce 
všechny ty nemocné vidět. Ale Eric je doma sám, jen se svým  
podnájemníkem. To pak musí na úředníky sehrát pořádnou 
HABAĎŮRU. Vítěz div. soutěže Miletínské divadelní jaro 2016. 
Vstupné 100 Kč

pa 11. 11. / 17:30
Beseda s filmovým a divadelním 
režisérem Janem Hřebejkem
Tvůrce filmových hitů jako Pelíšky, Pupendo či Šakalí léta bude  
v diskusi hostem festivalu. 
Vstup zdarma

pa 11. 11. / 19:30
Klídek
Divadelní soubor Temno / Týniště nad Orlicí
Divadelní hra ze současnosti autora Eugeniusze Szybala alias  
Vojty Štěpánka ve zpracování týnišťského Temna o nepodařené oslavě 
babiččina životního jubilea. Představení tří generací ženských hrdinek 
jedné rodiny, které se namísto oslavy ocitnou na vystrojené pohřební 
hostině. 
Vstupné 100,– Kč

ne 13. 11. / 15:00
Gulliverovy cesty
Divadelní spolek Erben / Miletín
Inscenace Gulliverovy cesty vznikla dle námětu dobrodružného 
románu J. Swifta. Nastudování inscenace se zprvu může zdát jako  
veseloherní. Přechází však od hravých, satirických situací až  
k základní filozofii románu. To vše za doprovodu hudby a světelných 
změn. Představení pro děti i dospělé.
Vstupné 70 Kč

pa 18. 11. / 19:30
Perfect Days
Divadlo Exil / Pardubice
Barbara má všechno - prosperující firmu, peníze, přátele, luxusní byt. 
Začaly jí ale tikat biologické hodiny, a tikají tak silně, že přehluší úplně 
všechno. Musí proto okamžitě sehnat otce svého dítěte. Komedie, která 
rozhodně není jenom pro ženy. V představení zazní skladby jedenácti 
pardubických a chrudimských hudebních formací. Hra získala ceny na 
přehlídce Orlická maska 2016 v Ústí nad Orlicí a celostátní přehlídce ve 
Volyni 2016. 
Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek v otevíracích hodinách v Kulturním domě, 
Tyršovo nám. 478, tel: 494 371 693. 

Akce je pořádána s podporou  
Královéhradeckého kraje a koná  
se pod záštitou náměstka hejtmana  
Královéhradeckého kraje  
ing. Karla Janečka.  
Partneři: Lékárna U krále Jiřího, 
PharmDr. Irena Černínová, 
Květinářství Jasmína Hana Dobešová

www.kulturnityniste.cz

program_divadelni podzim.indd   1 9/14/16   3:13 PM
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Možnost načít poslední čtvrtinu 
prázdnin  na příměstském táboře 
dostaly děti ve věku 7-11 let. Téma-
tem tohoto tábora byl známý ani-
movaný seriál pro děti Tom a Jerry. 
Děti se v  hned prvních minutách 
tábora setkaly s hnědým myšákem 
Jerrym, kterému musely dokázat 
svou šikovností, že i oni klidně mo-
hou být týden myšákem nebo myš-
kou. A tím začal pětidenní boj o ten 
sebemenší kousek sýra. A jak řekla 
hlavní vedoucí, čím víc děr sýr má, 
tím je lepší. Ale pozor, šedý kocour 
Tom číhal  za každým rohem. Ale 
tento týden zůstal o hladu. Myšáci 
si vytvořili vlastní bodovací průka-
zy, deníčky, do kterých si zapisova-
li zážitky a  krásná táborová trička 
v barvě sýra.

Jerry ale nebyl jen kamarád, 
uměl i  pozlobit nebo naopak po-
třeboval pomoci z  maléru. Děti si 
vyzkoušely stopovací hru okoře-
něnou několika šiframi, když se 
zdálo, že se Jerry ztratil. Jednou do-
konce přišel bílý a děti měly co dě-
lat, aby našly jeho správnou barvu. 
V  programu nechyběly sportovní 
aktivity, hudební, dramatické i vý-
tvarné bloky. V  odpoledním klidu 
byly k  dispozici deskové a  karetní 
hry. Nechybělo ani promítání se-
riálu.

 
Děkujeme všem účastníkům.

Tým vedoucích – Anička, Jana, 
Filip, Honza, Anetka, Natálka 

a Vojta.

   

Poslední nedělní prázdnino-
vé odpoledne patřilo na zahradě 
DDM Týniště nad Orlicí hře Mölk-
ky. Je to venkovní hra, kterou tvoří 
sada dřevěných špalíků s čísly od 1 
do 12 a jeden házecí kolík. Cílem je 
naházet přesně 50 bodů, přičemž 
platí jednoduché pravidlo při po-
čítání. Při shození více špalíků se 
přičítá jejich počet, bez ohledu na 
hodnotu, a  při shození jednoho 
špalíku se připočítává jeho hodno-
ta. Toto pravidlo umožňuje různou 
strategii, a  mnoho cest vedoucích 
k  cíli. Pokud hráč nebo společně 
hrající tým překročí padesátibo-
dovou hranici, klesá jejich zisk na 
25 a musí se k padesátce opět pro-
házet. Hra je rychlá, jednoduchá 
a vhodná pro všechny věkové kate-
gorie od dětí po seniory.

Poslední prázdninové nedělní 
odpoledne se na zahradě DDM 
v  Týništi nad Orlicí sešli účastní-
ci volejbalového soustředění, aby 

společně s  rodiči zakončili týden 
příprav na novou sezónu. A aby se 
aktivně mohli zapojit do hry úplně 
všichni, zvolili jsme hru Mölkky, 
ve které jsme vyhlásili, ve spolu-
práci s  firmou Albi, turnaj. Albi 
nám zdarma zapůjčilo několik sad 
s  hrou a  dodalo do turnaje ceny, 
krásné deskové hry. 15 dvojic, vždy 
dospělý a  dítě, se utkalo v  základ-
ních skupinách o postup do finále 
A a finále B. Ti méně úspěšní mohli 
během odpoledne vyzkoušet další 
zahradní hry, Corn hole a  Kubb. 
Finalisté se pak utkali ve dvou finá-
lových skupinách a  stále více pro-
nikali do tajů této skvělé venkovní 
hry. Všichni účastníci si pak podle 
umístění vybírali z  cen nejen od 
Albi, ale i od DDM Týniště nad Or-
licí. Rodiče si pochvalovali vhod-
ně zvolenou aktivitu pro všechny 
a  všichni si užili společně báječné 
odpoledne.

Text a foto: Eva Jenčíková

   

Volejbalové soustředění na 
téma Vzhůru do oblak začalo 
v  úterý 23.  8. Děti se shromáž-
dily v  Domě dětí a  mládeže, kde 
probíhalo celé naše volejbalové 
soustředění. Po jejich příjezdu 
jsme se společně vydali na sta-
dion, kde probíhaly všechny naše 
tréninky. Tréninky jsme měli 2x 
denně, ráno a  odpoledne. Dívky 
byly rozdělené na dvě skupiny, 
starší a  mladší. Každá skupina 
se zaměřila na něco jiného. Star-
ší holky se učily hlavně přebíhat 
v průběhu hry a ty mladší se uči-
ly odbíjet bagrem. Většinu času 
jsme trávili na stadionu, ale také 

ve Sluníčku, kde jsme vyráběli, 
hráli hry a  odpočívali. V  průbě-
hu týdne jsme se jeli vykoupat do 
řeky. V sobotu jsme se zúčastnili 
volejbalového turnaje v  Náchodě 
a  poprvé si děvčata vyzkoušela 
přebíhání. Na turnaji bylo celkem 
10 týmů a  holky se umístily na 
krásném 5. místě. Poslední den 
našeho soustředění jsme měli tré-
nink a odpoledne turnaj v Mölk-
kách, Kubbu a  Cornholu, kde si 
zahráli rodiče a sourozenci všech 
dětí. Účel tohoto soustředění byl, 
aby se každý naučil něco nového, 
a to se povedlo.

Tereza Nyčová

DDm sluníčkO - ROZlOučení s PRáZDninAmi

tOm & JeRRy

tuRnAJ V mölkkách

BOB A BOBek
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Týden knihoven 3. 10. – 7. 10. 2016 
 motto: Braňte knihu!

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Libor Balák : Tajemný svět pravěku v knihách a 

médiích „Za minulostí Země“ 
(beseda pro 5. ročníky ZŠ Týniště nad Orlicí) 

 

„Pitva knihy“ 
(beseda pro 5. ročník ZŠ Albrechtice nad Orlicí) 

 
Knihovánek „v přírodě“ 

(zahájení činnosti zájmového kroužku) 
 

Soutěže : 
 Kniha, knížka, knížečka 

Kniho, knížko, kdo v Tobě bydlí ? 
 

Výstavka knih Josefa Lady  
(autora propagačního letáku) 

 
„Pohádka o knihovně“ 

(čtení, povídání, malování, hraní a soutěžení 
 s předškoláky MŠ Dub a MŠ Město) 

     Burza dětských knih a časopisů 

Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2016 Týden knihoven  
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Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

 

Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2016 Týden knihoven 

 

vás srdečně zve na přednášku  

 

  

     

   výstavní sál MěK čtvrtek 20. října 2016 od 17 hodin 

přednáška pro dospělé přednáška pro dospělé přednáška pro vás 
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přednáška pro dospělé přednáška pro dospělé přednáška pro vás 
 

Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

  Základy dědičnosti:  
I. Dědičné choroby 

   Přednáší MUDr. Jiří Hochmann, CSc. 
Přednáška vznikla z náplně kursů pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké 
školy biologického směru. Problematika byla zjednodušena z náročných školských 
osnov do zjednodušené osvětové formy. Téma je ucelené, ale nepřesahující ¾
hodinovou přednášku. Nejde o výčet jednotlivých dědičných chorob, ale o 
zobecněný a přesto prakticky použitelný náhled do této problematiky. Mohlo by to 
být zajímavé jak pro budoucí maturanty, tak i pro zájemce středního a vyššího 

 

Týden knihoven 3. 10. – 7. 10. 2016 

motto: Braňte knihu!
 Retro knihy, aneb co jsme četli … 

 (2. setkaní Dámského klubu - úterý 4. 10.2016 od 10 hod.) 

Povídání o Josefu Ladovi, autorovi 

propagačního plakátu 

                        (Klub důchodců město - úterý 4. 10. 2016 od 14,30 hod.) 

Kurz první pomoci 
(Pořádá ČČK – výstavní sál v pondělí 3. 10. 2016 od 17 hod.- pro předem přihlášené) 

Báječná Kodaň  
(cestopisná přednáška Tomáše Černohouse - čtvrtek 6. října od 17 hod.) 

Doprovodné akce po celý týden: 

Česká kniha (výstava netradičních knih v půjčovně pro dospělé)  

Vytvořte „Knihu příběhů“  

 (vy napíšete zajímavý příběh a my ho vložíme anonymně do knihy, kterou svážeme) 

           „Opravíme, obalíme“ (ukázky oprav a balení knih)  

    Přineste si oblíbenou nebo poškozenou knihu a my vám ji zabalíme nebo opravíme 

   BURZA KNIH A ČASOPISŮ     DÁRKOVÉ ČTENÁŘSKÉ PRŮKAZY      AMNESTIE 1. a 2. UPOMÍNEK 

Co se nám do Týdne knihoven nevešlo? Základy dědičnosti 
(přednáška MUDr. Jiří Hochmanna, CSc. - výstavní sál ve čtvrtek 20. října 2016 od 17 hod.) 

Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2016 Týden knihoven  
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Týden knihoven 2016 Týden knihoven 2016 Týden knihoven 

Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059       
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mAteŘské centRum RAtOlest

DAlší Akce V ŘíJnu:

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!

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC ŘíJen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK

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

HeRnA
FlÉTnA
ROlnIČKA-FlÉTnIČKA
+ odvádíme děti na SOKOLA předškoláci od 16h

13:30-18:00
13:45-14:30
15:00-15:45

ÚT

HeRnA

MIMInKA (0-5 měsíců - nesedící)
BATOlÁTKA (sedící a chodící do 18 m.)

09:00-11:30

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
Flétnička - zač.
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů

13:30-17:00
13:30-14:30
15:00-15:45
16:00-16:45
od 17:00

sT

HHeRnA
FlÉTnA – škol. pokr.
VČelIČKA
VŠeZnÁleK
FlÉTnIČKA - pokr.

13:30-18:00
13:30-14:30
15:00-15:45
16:00-17:00
17:00-18:00

ČT soukromá Angličtina 15:00-18:00

PÁ HeRnA s programem 09:00-11:30 odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

14:00-18:00
od 16:00

   

■ 5.10 (st) Bazar podzimního a  zimního oblečení, sportovní potřeby, 
hračky… 15-18 hodin

■ 9. 10. (ne) společná návštěva Divadla v Týništi – pohádka: Pračlovíček
■ 13.  10.  (čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  městské knihOVně, od 

10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
■ 13. 10. (čt) Večerní DílnA pro rodiče,
 od 20:00 h, téma: podzimní dekorace
■ 21.–23. 10. (Pá-ne) Víkendový pobyt rodin v Říčkách
■ 26.–30. 10. (čt-Pá) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

   

„Pánové, zadejte se“ zaznělo le-
tos poprvé v  sobotu 3.  září v  kul-
turním domě města. Totiž začaly 
taneční kurzy pro mládež a čerství 
středoškoláci tak měli v mnoha pří-
padech poprvé možnost obléknout 
společenský oděv, zakusit formální 
konverzaci a v neposlední řadě vy-
zkoušet si ladné kroky na tanečním 
parketu. K  tomu všemu je vedli 
a  v  průběhu podzimu i  dále bu-
dou vést osvědčení taneční mistři 
Lenka Milá a  Orest Janeček. Naše 
kurzisty přitom čeká celkem 12 
lekcí, které ozdobí dvě prodlouže-
né (první bude v  sobotu 1.  10. od 
19:00, druhá v sobotu 5. 11. ve stej-
ný čas) a závěrečný věneček, který 
proběhne 3. 12. od 19:00. Jak se na-
šim mladým daří držet ladně tělo 
a zvládat taneční krůčky se můžete 
přijít přesvědčit i vy. Rozpis taneč-
ních sledujte v přehledu společen-
ských akcí Zpravodaje nebo na 
stránkách města Týniště nad Orlicí.

Tomáš Kavka

tAneční kuRZy PRO mláDež 2016 ZAčAly
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9. září 2016/ Kostelecké Horky – 
Semináře pro veřejnost zaměřené 
na seznámení s  Montessori peda-
gogikou nebo s výukou matematiky 
podle profesora Hejného, školení 
pro pedagogy, či setkání a kolokvia 
ředitelů základních a  mateřských 
škol. Tyto a  další aktivity přispějí 
k naplnění potřeb společné strate-
gie vzdělávání v regionu. Jako prv-
ní kroky je do konce roku uspořádá 
realizační tým Místního akčního 
plánu vzdělávání (MAP) na Kos-
telecku, Třebechovicku a Černilov-
sku.

„V dvouletém projektu ale nejde 
jen o rozšiřování povědomí všech, 
kteří mají ke vzdělávání, co říct,“ 
řekl Petr Kulíšek, manažer projek-
tového týmu z NAD ORLICÍ o.p.s. 
„Smyslem je především nastavení 
efektivní komunikace a spolupráce 
škol, rodičů i  dětí a  také společné 
plánování investic ve školství v na-
šem regionu.“

Projektu se účastní všechny tý-
nišťské školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ), DDM 
Sluníčko, Mateřské centrum Rato-
lest i městská knihovna. Zdejší sil-
nou stránkou je oblast neformální-
ho vzdělávání. Aktivně se zapojila 
také paní starostka Jana Galbičko-
vá, která je členkou pracovní skupi-
ny zabývající se vztahy zřizovatelů 
a škol a  také zasedá v Řídicím vý-

boru MAP.
„Základní kámen MAP jsme 

položili v červnu, kdy zástupci pe-
dagogů, ředitelů, starostů, odborní-
ků a  veřejnosti zformulovali první 
vizi vzdělávání v našem regionu do 
roku 2023,“ dodal Kulíšek.

naše vize
Vzdělávání v  regionu se rozvíjí 

v  tvůrčím, moderním a  podnět-
ném prostředí a  zázemí a  v  atmo-
sféře důvěry a spolupráce aktivních 
pedagogů s  rodiči, v  otevřených 
školách spolupracujících s  komu-
nitami a  v  respektující interakci 
s dětmi a žáky posilující jejich ak-
tivní vnímání života a rozvoj jejich 
osobností. Vyrůstající generace 
všestranně připravují pro život 
kompetentní a  inspirující pedago-
gové a rodiny tak, aby každý získá-
val nové znalosti, schopnosti a po-
stoje a uměl využívat příležitosti ve 
stále se měnící společnosti.

„Také bylo stanoveno pět prio-
ritních oblastí, které chceme dlou-
hodobě rozvíjet a  dál je se všemi 
diskutovat a  naplňovat. Jsou jimi: 
1. Komunikativní a  spolupracující 
prostředí pro vzdělávání; 2. Indi-
vidualizace vzdělávání; 3. Kvalitní 
vzdělávání otevřené změnám a od-
povídající době; 4. Kompetence 
školy a osobnost učitele; 5. Prostře-

Dne 20. srpna se uskutečnil 
v  městském parku v  Týništi nad 
Orlicí již druhý ročník zábavného 
odpoledne pro rodiče s dětmi s ná-
zvem Týnišťské loučení s létem.

Počasí nám celé odpoledne přá-
lo, a tak jsme program zahájili vy-
stoupením mladých tanečnic z Cigi 
Cigi Cak. Dále následovalo před-
stavení činnosti  Městské policie 
Týniště, kde si návštěvníci mohli 
prohlédnout nový služební vůz a 
jeho vybavení a seznámit se s prací 
našich strážníků. Dalším vystou-
pením byla ukázka nově vzniklého 
souboru POM POM DANCE, kte-
rý působí pod DDM Týniště a roz-
tomilých tanečnic ze skupiny ROSE 
GIRLS.

Nejnapínavější ukázku si pro nás 
přichystala Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů, která v  první 
části názorně instruovala vyproš-
tění zraněné osoby z havarovaného 
vozu, ve druhé části pak uhašení 
hořícího automobilu. Tyto ukázky 
propojili i se záchrannou službou 
a slovem je komentoval velitel pan 
Bohatý. Po těchto ukázkách si malí 
návštěvníci mohli sami vyzkoušet, 
jaké to je hasit za pomoci hasičské 

hadice a taktéž si prohlédnout vozy 
a jejich vybavení.

Tanečních čísel se dále vystřídalo 
ještě několik. Cigi Cigi Cak starší 
žákyně a sólová vystoupení děvčat 
z POM POM DANCE.

Následovalo představení práce 
Policie České republiky, jejíž četní-
ci návštěvníkům ukázali a popsali 
výzbroj a výstroj a taktéž nechali 
nahlédnout i do svého služebního 
automobilu.

Dále se nejen děti mohli blýsk-
nout svými znalostmi ve stánku od 
BESIPU, kde pro ně byly nachystá-
ny testy a záludné otázky z oblasti 
bezpečnosti na komunikacích a 
v provozu.

Pro ty úplně nejmenší zde Ma-
teřské centrum Ratolest přichys-
talo malé vesmírné dílničky, kde 
si mohli děti malovat, vytvářet a 
přenést se kosmickými raketami do 
vesmíru. Dále pak si mohli zasou-
těžit o sladkosti nebo se vydovádět 
na skákacím hradu, který pro ně 
připravila společnost Kooperativa.

Na konci odpoledne se pak před-
stavili psovodi ze stanice Častolovi-
ce a předvedli ukázku poslušnosti.

Spolek CrossAir, který pro děti 

dí a atmosféra školy.“
Po první etapě sbírání informací 

hlavně od vedení škol, se projekto-
vý tým nyní zaměří na zjišťování 
potřeb a názory dětí a žáků, jejich 
rodičů a  pedagogů. „Chceme vy-
zvat ty, kteří mají konkrétní nápa-
dy a podněty týkající se vzdělávání 
v našem regionu, aby nás kontakto-
vali. A širokou veřejnosti zveme na 
listopadové semináře,“ uzavřel Petr 
Kulíšek.

Akce pro veřejnost
3.  listopadu - Co dětem po-

může, aby byly šťastné? Semi-
nář o  Montessori pedagogi-

ce (zaměřeno na děti do 6 let), 
8:00 - 12:00 v  MŠ Borohrádek 
15.  listopadu – Matematika podle 
metody prof. Hejného, 17:30-19:00 
ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec 
nad Orlicí

Semináře jsou zdarma, registruj-
te se na e-mailu anezka.pavlisova@
nadorlici.cz.

Projekt MAP Kostelecko, Třebe-
chovicko a Černilovsko byl zahájen 
v  první polovině tohoto roku a  je 
záměrem ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy (MŠMT). 
Financuje ho Evropská unie.

nachystal vojenský stan s  air-
softovou střelnicí vyhlásil soutěž 
o nejlepšího střelce a rozdal ceny 
vítězům, soutěžilo se i v  pití piva 
a krásné odpoledne zakončil Petr 
Hurta se svou barmanskou show.

Poté se zábava přesunula na do-
spělé a na podium nastoupila ka-
pela Plazma Rock, která po zbytek 
večera hrála bavila velmi četné pu-
blikum, které se v parku sešlo.

Celým dnem hosty provázel mo-
derátor Honza Vrba a naše pozvání 
promluvit přijal i Ing. Karel Jane-
ček, náměstek hejtmana Králové-
hradeckého kraje a místostarosta 
Pavel Nadrchal.

Během celého odpoledne i ve-
čera si mohli hosté zakoupit losí-
ky a vyhrát některou ze 300 cen, 
které do naší soutěže věnovali tito 
partneři: Město Týniště nad Orli-
cí, Ing. Jana Galbičková, Ing. Karel 
Janeček, Papírnictví a hračky Klára 
Slezáková, Potraviny Emil Veselý, 
Kosmetika Ell Eliška Vohnoutová, 
Kadeřnictví Idea Klára Stolínová, 
Klub LEFR, Fit Fitness Týnište Mi-
roslav Kubec, Bowling Club Týniš-
tě Rostislav Kchop a další.

Akce by se samozřejmě nemoh-

la uskutečnit bez našich partnerů, 
kteří přispěli jak finančně, tak ma-
teriálně ke vzniku tohoto krásného 
odpoledne:

Město Týniště nad Orlicí, Králo-
véhradecký Kraj, Ing. Karel Jane-
ček, senátor JUDr. Miroslav Antl, 
Makléřská servisní s.r.o., ECS kon-
tejnery Týniště nad Orlicí, Tech-
nické služby Týniště nad Orlicí, 
Johhny service, Odeko, Městská 
policie Týniště, Sbor dobrovolných 
hasičů Týniště, Roman Sith, Policie 
České republiky, Záchranná služba 
Norbert Šimon, Besip, CrossAir, 
DDM Týniště, Mateřské centrum 
Ratolest, TM Sound Michal Torok, 
Kooperativa a další…

Za tuto pomoc našim partne-
rům mnohokrát děkujeme a tak-
též děkujeme všem návštěvníkům, 
kteří se akce zúčastnili a prožili tak 
s námi krásné letní odpoledne plné 
slunce, zábavy, úsměvů a hudby.

Těšíme se na Vás 
na našich dalších akcích

Spolek Kultuře na Dosah
Tereza Otavová

nAše škOlA – tO Je škOlA!

lOučení s létem
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českOBRAtRská cíRkeV eVAngelická

     „’Synu, jdi dnes pracovat na vi-
nici!’ On odpověděl: ’Nechce se mi’. 
Ale potom toho litoval a šel“.

Matouš 21, 28 - 29

Ježíš prochází ulicí a potkává ře-
meslníky, obchodníky, znalce Zá-
kona, vojáky, prostitutky, žebráky, 
celníky, Židy, Řeky, možná i Araby 
a  Afričany… Koho potkává v  naší 
ulici? Komu vypráví toto podoben-
ství dnes?

Dva lidi spojuje stejné místo k ži-
votu, dokonce i stejný otec a stejné 
pověření jít a  starat se o  svěřené 
úkoly. Ani jeden z nich není právě 
vzorem. To, co jeden řekne nahlas, 
nechá druhý rovnou vyniknout 

svým jednáním. „Nechce se mi.“ 
Nechce se mi jít, kam mě posíláš, 
nechce se mi namáhat se, měnit své 
plány, plahočit se… Někdy se pro-
stě opravdu nikomu nechce, nebo 
jsme příliš unavení.

A přece příběh dopadne nakonec 
pro jednoho z  nich jednoznačně 
lépe. Přece jeden z nich zabodoval 
– a  nebyl to zrovna ten na první 
pohled nadšenější, poslušnější, 
ochotný a připravený. Je to nápad-
né a  zřejmé – v  Božích příbězích 
i v těch setkáních na ulici zpravidla 
vítězí ten, komu se pohne srdce lí-
tostí, soucitem nebo vírou, byť by 
to byl na první pohled jasný celník 
nebo prostitutka. Kdo ví, kdo nás 

dnes na cestě do Božího království 
třeba o krok předchází…

Pane, proměň naše smýšlení 
o nás samých, o těch, které potká-
váme, o práci, kterou nám svěřuješ. 
Nauč nás milosrdenství i naději. Ať 
cesty, kterými půjdeme, patří k tvé-
mu království. Amen.

Píseň:
1. Král věčný nás požehnej po-

žehnáním svatým a  všecko nám 
dobré dej, chudým i bohatým; račiž 
nás naplniti svou svatou milostí, 
potom k  tobě přijíti do věčné ra-
dosti.

2. Amen, to požehnání přijdiž 

na nás všecky, abychom po skonání 
vešli v  ráj nebeský a  tam s  anděl-
skou říší Boha také ctili; dej nám to, 
ó Ježíši, Spasiteli milý!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 485 Král věčný nás požehnej (ná-
pěv 1505 / 1541, text Kliment Ursin 
Bosák 1636)

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

9. 10. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

23.  10.  – 10.30 h bohoslužby 
Díkčinění s Večeří Páně

Jaroslav Matuška

620 let kŘiVic A týnišťské lOučení s létem

OlOmOucká uniVeRZitA slAVilA

   

rád, že většina zastupitelů tyto akce 
podporuje a příspěvek města je dle 
mého názoru použit na dobrou 
věc. Stejně povedená akce se konala 
13. 8. souběžně v Petrovicích, ško-
da jen, že nelze být na dvou místech 
najednou.

Myslím si, že podpora takových-
to akcí ze strany města je význam-
ná pro společenský a kulturní život 
města. Organizátory obdivuji za 
hromadu odvedené práce.

Pavel Nadrchal, místostarosta

   

Dvě mimořádně úspěšné letní 
akce, kterých jsem se měl možnost 
se zúčastnit za město Týniště.

Křivická akce se konala 13. 8. ,or-
ganizovaná ve spolupráci SK Křivi-
ce a osadním výborem Křivice. Od-
poledne a večer naplněné pestrým 

programem pro děti i  dospělé. To 
samé musím říci o Týnišťském lou-
čení s  létem organizovaným Spol-
kem Kultuře na dosah, dne 20. 8.

Za oběma akcemi je cítit zájem 
organizátorů o dění ve městě a po-
ctivě provedená příprava akcí. Jsem 

   

V  roce 2016 slaví olomoucká 
univerzita 450 let od založení je-
zuitské koleje a také 70 let od zno-
vuobnovení svého působení. Právě 
k tomuto výročí byla organizována 
o  víkendu 9.–11.  9. celá řada akcí 
– mimo jiné byly medailí oceně-
ny osoby, které se výrazně zapsaly 
svou úspěšnou prací do našeho 
života. Mezi vyznamenanými byli 

např. chirurg Bohdan Pomahač, 
hudebník Jiří Pavlica, tenistka He-
lena Suková, fotograf Jindřich Štreit 
a další.

K  naší velké radosti se mezi 
oceněnými ocitl i  týnišťský rodák 
David Drábek (dramatik, režisér 
a  umělecký šéf Klicperova divadla 
v Hradci Králové).

Gratulujeme!

                                                                                                                                        
                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

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

Nabízí 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.



kultuRní, sPOlečenské A sPORtOVní Akce - ŘíJen 2016
datum- den čas název místo konání typ akce
So 1. 10. 19:00-22:30 Taneční pro mládež - prodloužená - kurzy tance a společenské výchovy pro 

mládež, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum
Kulturní dům -  
velký sál tanec

Ne 2. 10. 14:00-17:30 Turnaj v Dominionu - My hrajeme tuto neděli Dominion!
Přijďte se ho naučit a rovnou si zahrát malý turnaj DDM Sluníčko hobby, zábava

Po 3. 10. 17:00 Kurz první pomoci – Český červený kříž Výstavní sál Městské 
knihovny přednáška

Út 4. 10.
17:30

Návrat ke zdraví. Čínská medicína navrací lidstvo do Harmonie i dnes. Na 
Vaše otázky odpoví dlouholetá terapeutka Míla Hubálková z ozdravného 
centra Sluníčko Rychnov nad Kněžnou, vstupné 50,– Kč - Kulturní centrum

Kulturní dům -  
malý sál přednáška, zdraví

17:30-20:00 Pedig-zahájení pravidelných večerů s přírodními proutky, se kterými se naučí 
čarovat všichni, kteří mají chuť. Těšíme se na začátečníky i pokročilé. DDM Sluníčko hobby, zábava

St 5. 10.

16:00-18:00 Bazar podzimního a zimního oblečení, sportovní potřeby, hračky… MC Ratolest rodiče

17:00-18:30
Deskohrátky - Deskovky jsou hry, které rozvíjejí postřeh, spolupráci, logiku, 
paměť či správnou taktiku. Pojďte je vyzkoušet i vy!
Děti do 8 let v doprovodu dospělého.

DDM Sluníčko hobby, zábava

18:00-19:30 Dominiové triky-karetní hra, která má mnoho variant, přijďte ji s námi 
vyzkoušet, ať jste malí nebo velcí, hrát ji může kdokoliv. DDM Sluníčko hobby, zábava

Pá 6. 10. 14:00-22:00 Volby do krajského zastupitelstva Kulturní dům

So 7. 10.
8:00-14:00 Volby do krajského zastupitelstva Kulturní dům

19:00-21:30 Taneční pro mládež - kurzy tance a společenské výchovy pro mládež, vstupné 
40,– Kč - Kulturní centrum

Kulturní dům - 
velký sál tanec

Ne 8. 10.
15:00

O pračlovíčkovi. Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů 
a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění. Hraje 
Divadlo Tramtarie, vstupné 70,– Kč

Kulturní dům -  
velký sál Divadlo, děti a rodiče

14:00-18:00 Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci hraje kapela 
Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč

Kulturní dům -  
malý sál Tanec, zábava

Út 11. 10.
Smajlíky na trička - stříkáme, tiskneme a malujeme na trička, tašky nebo 
jen tak na látku. Dílna je určena mládeži, dospělým a dětem do 10 let pouze 
s doprovodem.

DDM Sluníčko hobby, zábava

Čt 13. 10.
10:00-11:00 Pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně nejen pro děti a rodiče z MC 

Ratolest
Knihovna –  
dětské oddělení Děti a rodiče

20:00-22:00 Večerní dílna pro rodiče, téma: podzimní dekorace MC Ratolest rodiče

Pá 14. 10. 19:30
Klídek. Divadelní hra ze současnosti autora Eugeniusze Szybala alias Vojty 
Štěpánka ve zpracování týnišťského Temna vypráví o nepodařené oslavě 
babiččina životního jubilea. Hraje Div. soubor Temno, vstupné 100,– Kč. 
Týnišťský divadelní podzim

Kulturní dům -  
velký sál divadlo

So 15. 10.
19:00-21:30 Taneční pro mládež - kurzy tance a společenské výchovy pro mládež, vstupné 

40,– Kč - Kulturní centrum
Kulturní dům -  
velký sál tanec

Křivické posvícení Křivice hudba, tanec, zábava

Ne 16. 10. 7:00-12:00 Celostátní výstava českých plemen slepic - ZO ČSH Areál chovatelů Na 
bobkárně výstava, hobby

Po 17. 10. 18:00 První z řady pravidelných žákovských koncertů spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného odboru Zuš ZUŚ - velký sál hudba, výtvarné umění

Út 18. 10. 17:30-20:00 Pedig- Cena 40,– + spotřebovaný materiál DDM Sluníčko

Čt 20. 10. 17:00 Základy dědičnosti-dědičné choroby, přednáší MUDr. Jiří Hochman Výstavní sál Městské 
knihovny Přednáška, zdraví

Pá 21. 10. 18:00
Avatar. Zpracování slavného filmového příběhu o dobyvatelích planety 
Pandora a vesmírné lásce s velkolepou výpravou v podání tanečního studia 
SMOTart Týniště nad Orlicí, vstupné 70,– Kč

Kulturní dům -  
velký sál

Divadlo, tanec, děti 
a rodiče

So 22. 10. 19:00-21:30 taneční pro mládež - kurzy tance a společenské výchovy pro mládež, vstupné 
40,– Kč

Kulturní dům -  
velký sál tanec

Ne 23. 10.
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 dům -  
malý sál Tanec, zábava

St 26. 10.

19:00-21:30 taneční pro mládež - kurzy tance a společenské výchovy pro mládež, vstupné 
40,– Kč

Kulturní dům -  
velký sál tanec

Výlet na Petřín - návštěva zrcadlového bludiště a Planetária DDM Sluníčko výlet, zábava, děti

Deskohraní - velká herní akce, kde si vyzkoušíte spoustu nových her, nebo se 
můžete přihlásit na nějaký turnaj ve hře, kterou už znáte DDM Sluníčko zábava, děti

Čt-
So 27.–29. 10. Super gyu! - Akce pro aktivní druhostupňáky, vraťte se na pár dní k nám do 

DDM a uvidíte, že i na malém prostoru se dají zažít velké věci! DDM Sluníčko zábava, děti

Pá 28. 10.

Vznik Československé republiky, státní svátek, happening Spolek přátel Týniště 
nad Orlicí zábava

19:30

Habaďůra - Eric žije v domě s manželkou a jedním podnájemníkem. Je bez 
práce a snaží si přilepšit, jak se dá. Jednou zjistí, že sociální systém má trhliny 
a peníze se pak jen sypou. Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, 
až přijde kontrola ze sociálky a to se pak musí na úředníky sehrát pořádná 
Habaďůra. Hraje Div. soubor J. K. Tyl Meziměstí, vstupné 100,– Kč. Týnišťský 
divadelní podzim

Kulturní dům -  
velký sál Divadlo

So 29. 10. 7:00-12:00 Celostátní výstava králíků Český albín a Hototský + oblastní výstava králíků, 
holubů a drůbeže - ZO ČSH

Areál chovatelů  
Na bobkárně výstava, hobby

Ne 30. 10. 14:00
Black Buřiňos – koncert týnišťského dixielandu k 11. výročí jeho existence, 
vystoupí současní i bývalí členové, hosty jsou dnes již legendární Steamboat 
Stompers s Evou Emingerovou, pořádá ZUŠ, vstupné k prodeji v ZUŠ

Kulturní dům -  
velký sál Koncert, hudba
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VýstAVA OBRAZů JiŘíhO michálkA

ZAkOnčení létA V RAšOVicích

8.  9.  2016 od 17 hodin proběh-
lo v  Městské knihovně slavnostní 
zahájení výstavy obrazů Jiřího Mi-
chálka s  názvem „Poetické obra-
zy ochotníka“. Výstava trvala do 
29. 9. 2016. Přikládám pár fotogra-
fií ze slavnostního zahájení výstavy. 
Kulturní akce se vydařila. Krásná 
muzika od děvčat z NOS DAMES, 
veselý a  lidský projev Jana Boha-
tého, i  milé moderování ředitelky 
knihovny paní Jarmily Vašátkové. 
I účast byla velice dobrá, kolem še-
desáti hostů. Naše Galerie Jaroslava 
Dostála, z.s., byla hrdým spolupo-
řadatelem této výstavní akce.

Štěpán Tomašík, předseda spolku 
Galerie Jaroslava Dostála

Fotogalerii naleznete na čtvrté 
straně obálky

10. 9. v Rašovicích proběhlo Za-
končení léta na téma zvířátka. Pro 
děti bylo připraveno celkem 9 sou-
těží - lov rybiček, poznávání zvuků 
zvířat, přiřazování domečků, ma-
lování šnečích ulit, skákání v pytli, 
opičí dráha, lov ptáčků, koloběž-
kovaná, malování rukama nohama 
a  tvořivá dílnička pod vedením 
Petry Štanclové. Jako vstupenku na 
akci musely děti malovat obrázek 
oblíbeného zvířátka.

Sešlo se celkem 27 dětí a z toho 
bylo 14 masek zvířátek. Jako nej-
hezčí masky vyhlásila porota na 
prvním místě Andulku Valento-
vou - berušku a  Štěpánka Štanc-
la – sněžný leopard, na druhém 
místě byl Kubík Martínek - včelka 
a na třetím místě se umístil Rom-
ča Štancl – gepard a Vojta Brynda 

- papoušek.

Hlad nikdo neměl. Luďa Novák 
pro všechny uvařil guláš z hovězího 
masa a  paní Martincová usmažila 
moc dobré langoše.

Největší atrakcí dne byl asi kočár 
tažený koňmi, na kterém se moh-
li všichni svést. Dále pak ukázka 
dravců, kterou předvedl pan Šulc. 
Přivezl poštolku vrabčí, káně, orla 
mořského, krkavce, čápa, lišku 
a sovu pálenou.

Akce se konala na podpory 
města Týniště nad Orlicí. Děku-
jeme sponzorům: Farma u  řeky 
Orlice Lípa nad Orlicí, pan Luboš 
Rydrych, pan Tomáš Moravec, Pa-
pírnictví Klára Týniště nad Orlicí.

Moc děkuji všem pomocníkům.
Miroslava Nováková

Pozvánka na „Týnišťskou desítku“
Tradičně se ve sváteční den – pátek 28. října 2016 - poběží 25. ročník silničního běhu „Týnišťská desítka“ (10 km). Závod 
je zařazen do seriálu „Velká cena východočeské oblasti“ a „Iscarex Cupu“. Účastnický rekord 253 vytrvalců je z roku 2013. 
Vypsáno je osm kategorií mužů, žen a veteránů. Pořadatelé z atletického oddílu připravili odměny za překonání traťových 
rekordů, které drží Josef Pomikálek časem 31:07 min. (1999) a Anna Pichrtová časem 34:18 min. (2001) a každý účastník 
obdrží upomínkový předmět. Součástí sportovní akce budou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže běžecké závody 
předškolních dětí až staršího žactva od 9 hodin.
Prezentace závodníků v tělocvičně U Dubu začne v 8.30 hodin. Hlavní závod bude odstartován v 10.30 hodin.
Na tento závod zveme širokou sportovní veřejnost.
 
Václav Goldbach a Ing. Jiří Tyahur, SK Týniště nad Orlicí – oddíl atletiky



V  sobotu 10.  9.  2016 jsme 
v  našem městě uspořádali v  hale 
U Dubu basketbalový turnaj U 12. 
V této kategorii hrají smíšená druž-
stva chlapců a  dívek v  rozmezí 10 
-12 let. Do turnaje se nám přihlási-
lo celkem 9 družstev, ale z kapacit-
ních důvodů jsme nakonec pozvali 
jen 6 týmů. Přijeli k  nám týmy ze 
Sokola Hradec Králové, BK Vysoké 
n. Labem, Jiskry Havlíčkův Brod, 
TJ Svitavy a TJ Šumperk.

Naši hráči si v turnaji vedli dob-

ře, ve skupině skončili na druhém 
místě, při hře o finále podlehli Ha-
vlíčkovu Brodu a v zápase o 3. mís-
to porazili Svitavy.

Během turnaje také proběhla 
soutěž ve střelbě trestných hodů. 
Každý tým nominoval do soutěže 
2 nejlepší střelce a  ty vyřazovacím 
způsobem soutěžili. Do finále po-
stoupili Nicolas Cihlář a  Anežka 
Tesařová ze Šumperka a Lukáš Do-
stál z  Týniště nad Orlicí. Nakonec 
se vítězem této soutěže stal domácí 

Během minulého školního 
roku si na postupových turnajích 
vybojovalo postup do oblastního 
kola družstvo SK Týniště n. O. 
v tzv. žlutém minivolejbale. Šárka 
Jenčíková a  Magdaléna a  Anička 
Hlouškovy se v  červnu zúčast-
nily „půlrepublikového“ finále 
v  Olomouci, kde s  jedinou pro-
hrou skončily na druhém místě 
ve skupině, a poté ve finále B zís-
kaly 4. místo. Dívky skončily tedy 
celkově na 11. místě ze 49 týmů, 
a  s  přehledem si tak zajistily po-
stup do republikového finále. 

Děkujeme aktivním rodičům a ve 
finále držíme palce!

První sobotu v  září se naše 
dvě družstva SK Týniště n. O. 
vypravila na turnaj do Náchoda. 
V červeném minivolejbale sehrá-
la děvčata celkem 10 utkání a vy-
bojovala krásné 3. místo. V mod-
rém minivolejbale vyhrál náš tým 
skupinu a ve finále, kde už se hrál 
opravdu pěkný volejbal, pak zís-
kal také bronzovou příčku. Všem 
účastnicím gratulujeme!

Za SK Týniště nad Orlicí 
 Eva Jenčíková

hráč Lukáš Dostál, který ve finále 
proměnil všechny trestné hody.

Celkovým vítězem turnaje se 
staly Lvice z  Hradce Králové, kte-
ré obhájily loňské prvenství, když 
celkem jednoznačně porazily tým 
Havlíčkova Brodu.

Turnaj měl velký úspěch, byl 
o  něho velký zájem, a  proto by-
chom v  příštím roce chtěli v  této 
tradici pokračovat.

Také bych chtěl poděkovat městu 
Týniště nad Orlicí za finanční pří-

spěvek, za který jsme mohli úspěš-
ným týmům a hráčům pořídit me-
daile, poháry a diplomy.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
trenérům, rodičům, rozhodčím 
a zapisovatelům zápisů, bez kterých 
by takový turnaj nešel uspořádat. 
Je velice pěkné, že se stále ještě 
v dnešní době najde dost lidí, kteří 
jsou ochotni zadarmo něco udělat 
pro děti.

SK Týniště n. O., oddíl košíkové
Dostál Ivo
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ZPRáVA O činnOsti městské POlicie – sRPen 2016

34. ROčník cyklORAllye JuRáškA OPět s VysOkOu účAstí

Běh týnišťskými PRAlesy

   ■ Dne 2. 8. 2016 v 16:15 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení o propadlém tělesu chodníku v ulici Mostecká, naproti 
prodejně Telux, čímž zde hrozí vážné poranění chodců při 
případném pádu. Na místě bylo strážníkem zjištěno, že zde 
došlo k propadnutí víka šachty cca 1,2 m hluboké. Závada 
ve schůdnosti chodníku byla strážníkem označena – insta-

lovány zábrany s páskou.
■ Dne 4. 8. 2016 v 22:09 hod. telefonicky oznámil obyvatel ulice 17. listopa-
du, že se nějací dva muži pokoušeli něco napsat na omítku jeho rodinného 
domu, přičemž je vyrušil jeho soused a asi odešli směrem k Mírovému ná-
městí. Dle poskytnutého popisu podezřelých bylo ve spolupráci s hlídkou 
Policie ČR provedeno rozsáhlé pátrání po ulicích města, včetně kontrol 
restaurací. Z důvodu určité časové prodlevy mezi skutkem a oznámením 
se podezřelé osoby nepodařilo vypátrat.
■ Dne 9.  8.  2016 v  16:50 hod. bylo přijato telefonické oznámení – stíž-
nost obyvatelky obce Rašovice, že obcí projíždí velké množství nákladních 
vozidel a kamionů, ač jsou zde osazeny dopravní značky zakazující vjezd 
vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 6 t. V rámci následně pro-
váděných opatření bylo strážníkem zjištěno, že z důvodu havárie kamionu 
na silnici č. I/11 byla Policií ČR zřízena pro oba směry objízdná trasa přes 
obec Rašovice. Na návrh městské policie a po dohodě s Policií ČR byla 
pro odlehčení přetížené komunikace v Rašovicích strážníkem odkláněna 
nákladní vozidla jedoucí od Hradce Králové na Kostelec nad Orlicí, a to 
na Opočno. Usměrňování provozu bylo strážníkem zajišťováno v době od 
17:15 do nočních hodin.
■ Dne 11. 8. 2016 v 11:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatel-
ky sídliště „U Dubu“, že po omítce bytové domu leze potkan. Byl zajištěn 
odchyt a likvidace.

■ Dne 13. 8. 2016 v 23:30 hod. bylo na základě telefonického oznámení 
obyvatelky ulice Kpt.V. Opatrného řešeno rušení nočního klidu ze strany 
svatebních hostů, kteří se účastnili hostiny v areálu chovatelů „Bobkárna“. 
Byla zjednána náprava.
■ Dne 15. 8. 2016 v 12:51 hod. v průběhu řešení oznámení o znečišťová-
ní vozovky na silnici č. I/11 v  souvislosti s probíhajícími zemědělskými 
pracemi se strážník stal svědkem dopravní nehody, ke které došlo na kři-
žovatce ulice Kpt. V. Opatrného se silnicí č. I/11. Byla poskytnuta první 
pomoc zraněným účastníkům, přivolána rychlá zdravotnická pomoc a do 
příjezdu Policie ČR bylo prováděno usměrňování provozu na sil.č. I/11.
■ Dne 17. 8. 2016 v 15:00 hod. v souvislosti s vážnou dopravní nehodou 
na silnici č. I/11 byla městská policie požádána o součinnost při zajištění 
objízdné trasy. Do 18:15 hod. na kruhovém objezdu v ulici Mostecká byla 
odkláněna vozidla jedoucí ve směru do Hradce Králové.
■ Dne 25. 8. 2016 v 12:25 hod. bylo prostřednictvím Linky 156 přijato tele-
fonické oznámení, že v panelovém domě na sídlišti „U Dubu“ uvízla osoba 
ve výtahu a volá o pomoc. Ve spolupráci s hasiči SDH Týniště nad Orlicí 
bylo zajištěno vyproštění osoby.
■ Dne 29. 8. 2016 ve 14:40 hod. bylo přijato oznámení o podezřelém par-
kování malého nákladního vozidla s rumunskou registrační značkou na 
poli v  ulici Lipské. Byla provedena kontrola nákladu, nákladových listů 
a  osob pro podezření z  nelegálního převaděčství. Vše s  negativním vý-
sledkem. Vozidlo pod dohledem městské policie přeparkovalo na místo 
závozu.
■ Dne 30. 8. 2016 v 17:15 hod. byla provedena kontrola neznámé osoby, 
přičemž lustrací byla zjištěna osoba chovankyně z dětského domova. Bylo 
provedeno opatření k bezpečnému návratu do domova.

Jaroslav Forman, strážník městské policie

   

Pod záštitou města se letos již po 
34. konala jedna z nejoblíbenějších 
sportovních akcí v  Týništi, která 
si vyžaduje od účastníků aktivní 
zapojení a  hodně velký sportovní 
výkon. 95 km v  náročném terénu 
a za poměrně svižného tempa není 
opravdu žádná flákárna. Jako kaž-
dý rok start v  8.00 z  náměstí, po-
kračuje se poklidným tempem až 
k Písáku, odkud každý začíná roz-
táčet pedály. Až pod Přepyšák je to 

celkem pohoda, kopec ale nemilo-
srdně roztrhá peloton, a kdo nemá 
najeto nebo s sebou táhne nějaké to 
kilo navrch, hned to pozná.

Do Nového Města pokračuje cel-
kem pohodová jízda. I krátká pauza 
nemilosrdně zatuhne nohy. Z Pekla 
na Dobrošov to je pak hodně prud-
ké a dlouhé stoupání, jehož odmě-
nou je tradičně čaj s  rumem nebo 
bez na další záchytné zastávce.

Asi každý se těší na chatu Jurášku 

Akce se zúčastnilo celkem 162 
běžců. Byli mezi nimi muži, ženy 
a hlavně i děti, za což jsem moc rád.

Výsledkovou listinu naleznete 
zde: www.tynistskepralesy.cz a  fot-
ky jsou k prohlédnutí na:

https://www.facebook.com/bez-
ime.cz/photos/?tab=album & al-
bum_id=1784252491811759

Děkuji paní starostce Ing. Janě 
Galbičkové jménem celého spolku, 
která nám velmi pomohla při koná-
ní prvního ročníku.

Na příští rok se všichni ve spolku 
těšíme na již 2. ročník v Týništi nad 
Orlicí, budeme doufat v  podporu 
i účast.

Bc. Michal Sekyra

   

a  na každoroční vynikající hovězí 
guláš, který mizí v  cyklistech ne-
vídaným tempem. Po obědě a  cca 
hodinové pauze na občerstvení 
hurá dolů z hor. Čeká na nás hodně 
pěkných sjezdů a jen pár kopečků. 
Cestou ještě nějaké drobné občer-
stvení, poslední překážka Přepyšák 
a závěr akce na Bobkárně, kde jsou 
tradičně výborná grilovaná kuřata 
a chlazené osvěžující nápoje.

Akce byla opět perfektně připra-

vena Jiřím Vaňkem, Bohuslavem 
Forejtkem, Láďou Poláškem a dal-
šími. Počasí objednali také luxusní. 
Letos se účastnilo 230 cyklistů. Rád 
bych tímto pozval i  ty, kteří zatím 
váhají nebo o  akci nevědí. I  když 
jsem na začátku maličko strašil ko-
pečky, je to zvládnutelné a ten pocit 
po ujetí trasy se nedá koupit ani po-
psat, to se musí ujet.

Tak se těším opět příští rok…
Pavel Nadrchal místostarosta
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