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Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s vámi zase po určité 

době podělit o nových skutečnostech 
souvisejících s  vývojem ve městě. 
O  některých důležitých věcech roz-
hodlo i  poslední zastupitelstvo dne 
18. září. O věcech, které budou per-
spektivně souviset s rozvojem města 
i  o  věci, která by se klidně nechala 
nazvat historickým mezníkem.

Územní plán. Nezbytná nutnost
Dlouhodobě očekávané dotažení 

územního plánu k  jeho schválení 
rozhodnutím zastupitelstva je sku-
tečností. Byly do něj zapracovány 
veškeré připomínky, které se v době 
předchozí staly tématem zastupitel-
stev. Je tedy velmi dobře, že město má 
tento nový aktualizovaný dokument 
v platnosti. Čekají na něj především 
stavebníci i noví investoři. Jsou v něm 
definovány nejen nové plochy pro 
průmyslovou výstavbu, ale i  plochy 
pro nová dopravní řešení. Plochami 
pro občanskou výstavbu jsme pro 
město Týniště bohužel vcelku hodně 
limitováni. Tuto skutečnost víceméně 

příznačně charakterizuje často pou-
žívaný název město v lesích. Z jedné 
strany řeka a všude jinde okolo lesy 
opravdu citelně brání rozvoji občan-
ské vybavenosti. Časem určitě čeká 
příští zastupitelstva zamyslet se nad 
eventuálními výkupy pozemků pro 
další růst vznikající městské části Na 
Podboří. (viz. foto 1)

Doprava narůstá. musíme ji kro-
tit.

Fenomén přetíženosti automo-
bilové dopravy je celospolečenský, 
v  podstatě celosvětový. To asi není 
nutné uvádět. Týniště má alespoň, 
na rozdíl od jiných okolních měst, 
velký náskok díky dávno realizova-
nému silničnímu obchvatu. Ovšem 
zase naopak, kvůli důležitému želez-
ničnímu uzlu a v současné době pře-
devším díky průmyslovému tygrovi 
z  Kvasin, začíná neúměrný tlak na 
železniční dopravu. Po mnoha jed-
náních na SŽDC či ČD Cargo, která 
jsem absolvoval, je zcela jasné, že se 
doprava po železnici přes naše měs-
to násobně zvětší. Na to je správce 
SŽDC, na základě velmi důležitého 
vládního usnesení, nucen reagovat 
a na stůl se skrze smluvní projektan-
ty dostávají již jasné obrysy nových 
řešení zasažené dopravní cesty. Je to 
vládou sledovaná stavba s  vysokým 
stupněm důležitosti, na scéně je nej-
významnější subjekt pro HDP, tedy 
ŠKODA AUTO, vše nabírá znatelné 
obrátky. Hraje se o  čas, ve hře jsou 
evropské peníze z tohoto dotačního 
období. Musí, v souvislosti se všemi 
těmito aspekty, reagovat i město Tý-

niště. (viz. foto 2)

Podjezd místo přejezdu. Histo-
rický jackpot.

O mimoúrovňovém křížení (pod-
jezdu) pod tratí se v  minulosti již 
psalo. Ovšem až nyní věci dostáva-
jí konkrétní obrysy. Zastupitelstvo 
v  minulosti přijalo variantu unikát-
ního řešení podjezdu v centru města 
jako náhradu současného přejezdu 
u  vodárenské věže. Jednoznačně, 
v  souvislosti s  již zmíněným výraz-
ným nárůstem vlaků, správné řešení 
pro budoucnost. Pochopitelně je ce-
lou věc nutno vnímat i  s  historicky 
ojedinělé příležitosti. Skutečně se 
nebojím napsat, že když ne teď, tak 
již nikdy.

Své tvrzení se pokusím vysvětlit 
jednoduše a stručně. Investor SŽDC 
dal nabídku vybudování a především 
zaplacení převážné části investice 
výměnou za zrušení přejezdu. Tedy 
bylo vyřčeno, my vám zrušíme pře-
jezd u věže a za to vybudujeme a za-
platíme podjezd v  centru. Hovořím 
o částce vyšší jak čtvrt miliardy, kte-
rou by nikdy město ze svého rozpoč-
tu nebylo schopno hradit. Na dru-
hou stranu bylo řečeno, abychom si 
vykoupili pozemky na komunikace 
související s  podjezdem, které nám 
oni vybudují a též nemalou částkou 
zaplatí a nakonec převedou do ma-
jetku. Tedy, shrnu-li to vše a položím 
na misky vah, není o čem hovořit. Je 
to v  případě realizace jednoznačná 
a  zodpovědná výzva a  jednoznač-
ná finanční výhoda na naší straně. 
Z  pohledu bezpečnosti, plynulosti, 

ale především z pohledu ne jedineč-
né, ale jediné, možnosti s výhledem 
pro budoucnost. Z  tohoto úhlu po-
hledu, a to i přes finance, je to právě 
ten jackpot. (viz. foto 3)

Výkupy soukromých pozemků. 
citlivé to věci

Celá realizace výše zmíněné, pro 
město převratné a  historické stav-
by, je podmíněna vlastnictvím po-
zemků. O nich mělo být jednáno již 
dávno. Nebylo. Stalo se to až mými 
aktivitami ve spolupráci s  týmem 
okolo zastupitelstva. Složitá jednání 
nakonec vyústila v  úspěšná a  jejich 
výstup pečetilo zmíněné zastupitel-
stvo svým souhlasem.

Zastupitelům ještě jednou i  touto 
cestou děkuji za kladné rozhodnutí. 
Rozhodnutí ve prospěch všech obča-
nů města, rozhodnutí pro dlouhou 
budoucnost. Musím skutečně zod-
povědně říct, že rozhodnutí zastupi-
telů je i z pohledu na současné obdo-
bí růstu společnosti zcela na místě. Je 
to rozhodnutí správného hospodáře 
s veřejnými prostředky a obrovskou 
investicí do budoucnosti.

Za sebe osobně bych chtěl konsta-
tovat, že jsme k jednáním přistupo-
vali s citlivostí hodnou tomuto aktu. 
Na tomto místě je vhodné připome-
nout fakta, že na jedné straně jedna-
cího stolu sedíme my, zástupci měs-
ta, kteří chceme pozemky související 
s podjezdem. Na druhé straně stolu 
slušní občané našeho města, kteří 
tam s rodinou žijí a druzí podnika-
jí. Vzniká pochopitelně nepříjemná 
situace pro obě strany jednat o  ži-

sLOVO stAROstY městA

Foto 1 - Výřez z nového územního plánu Foto 2 - Doprava z Kvasin narůstá
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votně důležitých záležitostech a najít 
přitom shodu. Jsem moc rád, že jsme 
dospěli ke konečným stanoviskům 
jako lidé, jako místní lidé. Co z toho 
vznikne pro město, jsem již uvedl. 
Bezproblémová a bezpečná doprava 
mezi severní a  jižní částí, kterou by 

v následujících desetiletích rozhodně 
nebylo možné, ani finančně ani tech-
nicky, realizovat. A  to je významně 
hodně.

Co však vznikne pro ty druhé, 
které finančně kompenzujeme, si 
nedovolím tvrdit. Ovšem soudím, že 

   

pouze starosti, které jsme jim však již 
od počátku vyvolali my. Proto bych 
si přál, aby na scénu nevstoupily 
nízké lidské vlastnosti, aby za tímto 
skutkem nebyly okolím vnímány 
pouze peníze, které se na první po-
hled mohou jevit jako vysoké. Zde 

je na místě poznamenat, že stát si 
prostřednictvím svých firem, jakými 
jsou z hlediska liniových staveb ŘSD 
i SŽDC, nedokáže řádně a včas s vý-
kupy poradit a velmi často to nechá-
vá právě na samosprávách a  jejich 
rozpočtech. Tam si pak musí obce 

Foto 4 - Bourání domu pro místo budoucího podchodu

Foto 6 - Náhon Alba v prostoru zahrádek U Dubu

Foto 7 - Posilovací stroje a velké hřiště

Foto 3 - Současný železniční přejezd u věže

Foto 5 - Jiruškův most přes Orlici

Foto 7 - Nové multifunkční hřiště



   

při násobném vypořádání výdaje 
odůvodnit, což byl i náš případ. Na-
víc bude konečné účtování ještě svá-
záno s mnoha dalšími faktory, které 
jeho realizaci zabezpečují. Finance 
však ony potřebné nemovitosti jen 
kompenzují. Ovšem morální pocit, 
újmu dosavadního budovaného do-
mova i  jednoznačné vykořenění či 
omezení podnikatelských záměrů 
jen tak penězi nahradit nelze. Říkám 
to zodpovědně za sebe, který u těch 
dlouhých jednání byl a ještě chvilku 
bude a který je do emotivních poci-
tů druhé strany plně vžit a chápe je. 
Považuji za správné, že určitou reka-
pitulaci vývoje podjezdu a svůj osob-
ní postoj takto svým spoluobčanům 
sděluji. Tak, jak jej vnímám a cítím. 
(viz. foto 4)

Nový most přes Orlici. současný 
Jiruškův zmizí

Další, neméně důležitou stavbou 
se někdy v průběhu roku 2019 stane 
přeložka silnice mezi Týništěm a Al-
brechticemi, při které dojde i  k  vý-
stavbě nového mostu přes Orlici 
a  nových inundačních mostů smě-
rem k Albrechticím.

Někteří z vás vědí, že jsem se snažil 
vyvíjet aktivity vedoucí k  zachová-
ní současného mostu jako němého 
svědka historie, který by v sousedství 
mostu nového sloužil jen pro pěší 
a pro cyklisty by navázal na stávající 
stezku k Albrechticím. Po jednáních 
jsem byl nucen kapitulovat. Kapitu-
lovat pod tíhou odborného přesvěd-
čení projektantů i  správce povodí. 
Současný most je výrazně pod hrani-
cí stoleté vody a v případě ohrožení 
by se mohl stát nebezpečnou pře-
kážkou. Tedy můj pohled patriota, 
zatížený pouze těmito emocemi, byl 
pozměněn nejen verdiktem specia-
listů mostařů, ale i mě jako zástupce 
města. Most bychom dostali do své-
ho majetku a jeho údržba není zrov-
na lacinou záležitostí. V  horizontu 
posledních sto let vznikne v  tomto 
místě již třetí most. Most moderní, 
vyšší, možná ne tak architektonicky 
vzhledný, ale určitě korespondující se 
současnou dobou. (viz. foto 5)

Náhon Alba. taky dobrá story
Když už jsem se na začátku své 

pozice starosty pustil do věci, kte-
rá mě předtím jako občana dlouhé 
roky nenechávala lhostejným, tak ji 
prostě chci do pohledné a  smyslu-
plné reality taky dotáhnout. Trocha 
rekapitulace v  tomto místě neuško-
dí. Zastupitelé v  minulosti schválili 
renovaci městského parku, která 
souvisí s dotačním titulem, a posléze 
i získání takzvané odlehčovací větve 
náhonu, vedoucí skrze město, vý-
měnou za nepotřebné pozemky pro 
Povodí Labe. Do koryta ale potřebu-
jeme garantovaný přítok vody, aby 

celá dlouhodobá akce měla na svém 
konci kýžený smysl a výsledek.

Jednání s majitelem, tedy s Povo-
dím Labe, započala na jaře a myslím, 
že v současné době je směna pozem-
ků téměř připravena. Ve všem je fakt 
déle trvající legislativy a  schvalova-
cí mechanismy. Ale co především? 
Zmíněná garance vody. V době, kdy 
je všude vody obecně nedostatek, 
tak nám je přesto určité množství 
přislíbeno, ne však požadované. On 
ale ani vlastník nemá v hlavním toku 
vody dostatek pro všechny odběrate-
le. Začarovaný kruh.

Dle svého tvrzení mají již déle 
zpracovaný projekt vyčištění této 
technické památky mezi Častolovi-
cemi a  Třebechovicemi. Ovšem ne-
chce je tam pustit Ministerstvo život-
ního prostředí vzhledem k  výskytu 
chráněných druhů. Nevím sám, co si 
o tom myslet, nebo spíše nechci být 
vulgární. Selský rozum mi říká, že 
když chci ledňáčka, mihuli či střevli 
ochránit, tak jim právě musím vodu 
dopřát, tedy povolit čištění. Protože 
nebudu-li odstraňovat sedimenty, 
nebude voda a nebude ani ta mihule. 
Opravdu se setkávám se zvláštními 
rozhodnutími, se kterými, pokud 
opravdu v  základu taková jsou, se 
jednoznačně neztotožňuji. Připadá 
mi to, že lidé sami sobě brání vzniku 
něčeho nového. A  netuším oprav-
du, co je k tomu vede. Věřím ale, že 
nakonec přeci jenom zdravý rozum 
zvítězí, Alba vodu mít bude a náš ná-
hon posléze i  to potřebné množství 
taky. To je víceméně i závěr a přání 
všech účastníků posledního jednání 
k této záležitosti. (viz. foto 6)

Nové hřiště. Nové formy vyžití
Chtěl bych hned od počátku na-

psat pár slov k novému multifunkč-
nímu hřišti, řekněme spíše prvních 
poznatků. Pochopitelně není zdale-
ka ještě doladěn veškerý režim, jsou 
určeni správci, kteří mají dohodnuté 
povinnosti po jednáních s  městem, 
školou i službami. Je stanoven režim 
složité údržby. Provozní řád a  dal-
ší pokyny budou v  brzkých dnech 
u vstupu osazeny. K tomu však neho-
vořím. Setkali jsme se již, že hřiště je 
veřejností chváleno a vnímáno pozi-
tivně, což nás samozřejmě těší. A jak 
říkám, detaily se budou ladit za pro-
vozu, který je sám ukáže. Jako u ka-
ždé nové věci. Nicméně musím po-
znamenat, že se již našli jedinci, kteří 
majetek poškozují. K  tomu není co 
dodat, obrázek si každý udělá sám.

A  mám ještě jednu poznámku. 
Zjistilo se, že doskočiště jsou využí-
vána jako pískoviště pro děti, čímž 
vzniká i  nepořádek (písek je nejen 
speciální, ale taky drahý), který pak 
správce uklízí, což zrovna není vůči 
němu správně. Písek bude trochu 
ubrán, protože je ho tam opravdu 

   

zbytečně moc. Jezdí nám také po bě-
žeckém oválu mládež na skateboar-
du či kole. Od toho je část dopravní, 
která je nedílnou součástí. Žádám 
o využívání areálu pro účely, pro kte-
ré je určen, tedy pro jednotlivé spor-
ty a činnosti. Tak nám všem vydrží 
v pořádku co nejdéle. (viz foto 7)

Další investice čekají
Určitě bych mohl v  zásadních 

investicích a  záměrech města po-
kračovat. Zmíním tedy alespoň 
několik významnějších. Ještě letos 
chceme stihnout rozšíření komuni-
kace u spořitelny, spíše řeknu zlepšit 
možnost vyjíždění z  náměstí nejen 
pro osobní auta, ale především pro 
autobusy. Veřejně jsme představili 
návrh řešení středové části náměstí, 
který bychom v  následujícím roce 
rádi zrealizovali. Mezi další dopravní 
akce pro příští rok bychom rádi za-
řadili rekonstrukci křižovatky Tur-
kova – Mostecká, která má časovou 
souvislost se zmíněným podjezdem 
a  u  které je v  plném proudu pro-
jektová dokumentace. Plánovanou 
pro příští rok je i realizace výstavby 
cyklostezky z Týniště do Křivic, pro 
kterou jsme letos pozemkově vyřešili 
vlastnictví pod samotnou stavbou. 

Uskutečnění této investiční akce se 
bude odvíjet od výsledku dotace, 
o níž jsme již požádali.

Dalšími nemalými reálnými výda-
ji se v následujícím roce stane třeba 
zadání projektové dokumentace na 
rekonstrukci ZUŠ, jejíž vizualizace 
byla již představena na posledním 
zastupitelstvu. Zmíním se i  o  nut-
ných výdajích do čištění přírodního 
koupaliště Písák, do řešení situace 
s  havarijním stavem infrastruktury, 
jakou je kanalizační řad či rozvo-
dy kolem tepelného hospodářství. 
Přislíbená je investice do opravy 
vozovky ve Štěpánovsku, kterou ov-
šem brzdí ČEZ se svojí plánovanou 
stavbou. A tak bych mohl pokračo-
vat třeba i s výkupy dalších pozemků 
pod komunikacemi, abychom mohli 
do jejich rekonstrukce vkládat ve-
řejné prostředky (což je třeba výkup 
pozemků od ČD pro ulici Nádražní).

(viz. foto 8)
Snad jsem vám, milí občané, do-

statečně vypovídajícím textem nastí-
nil nejen aktuální dění kolem důleži-
tých záležitostí ve městě, ale i ukázal 
částečně výhled na nejbližší období.

Libor Koldinský - starosta
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Foto 8 - Ideová studie rekonstrukce ZUŠ
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A) schvaluje
 

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o výměře 259 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Zlatu Svobo-
dovou, ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  09.  2017 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostovi města nájemní 
smlouvu podepsat.

2. Uzavření smlouvy s firmou Marek 
Křesťan – Makroils CZ s.r.o., Čaj-
kovského 910/5, 500 09 Hradec 
Králové, IČ: 02633485 na shro-
mažďování a  odkup rostlinného 
oleje a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

3. Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy 
s  firmou ASEKOL a.s., Česko-
slovenského exilu 2062/8, 143 00 
Praha 4, IČ: 27373231 na umís-
tění pěti kontejnerů na drobný 
elektroodpad a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

4. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Projekt úprav 
městského parku v  Týništi nad 
Orlicí“ firmu Pavel Haupt, Kun-
čice 274, 561 51 Letohrad, IČ: 
63201038, s  nabídkou nejniž-
ší ceny 1.374.535,26 Kč s  DPH 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat a  žádá o  zařazení 
akce do rozpočtu roku 2018.

5. Zadání výstavby altánu v prosto-
ru u Vodárenské věže f. Miroslav 
Novotný, práce tesařské a staveb-
ně truhlářské, Hroška 106, 518 01 
Dobruška, IČ 11083262 za cenu 
123.685,– Kč bez DPH a  ukládá 
starostovi města podepsat smlou-
vu.

6. Prodloužení nájemní smlouvy na 
pronájem spoluvlastnického ma-
jetku měst a obcí s firmou Lesní 
družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o., 
po dobu další platnosti lesního 
hospodářského plánu, to je do 
31. 12. 2034.

7. Zřízení věcného břemene na spo-
luvlastněném nemovitém ma-
jetku Lesního družstva Vysoké 
Chvojno, s.r.o. – uložení kabelu 
VN na pozemcích p.č. 1241/1, 
1239/1, 1238/2 v k.ú. Veliny.

8. Souhlas s udělením licence k pro-
vozování vnitrostátní zvláštní 
linkové osobní dopravy na linku 
č. 660159 Solnice – Rychnov nad 
Kněžnou – Týniště nad Orlicí 
s platností od 1. 10. 2017 pro do-
pravce AUDIS BUS, s.r.o., Rych-
nov nad Kněžnou.

9. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí na-
výšení odpisového plánu o částku 
5.425,00 Kč z  důvodu pořízení 

multifunkčního hřiště a  vestavě-
né skříně. Po schválení bude od-
pisový plán pro rok 2017 ve výši 
22.168,00 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí od-
pis nedobytné pohledávky z roku 
2012 ve výši 1.500,00 Kč.

11. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
Ceník pronájmu prostor v  kul-
turním domě v  Týništi nad Or-
licí pro příspěvkové a  neziskové 
organizace dle přílohy. Kulturní 
centrum nebude poskytovat bez-
platnou výpůjčku prostor kultur-
ního domu z  právních, ekono-
mických a personálních důvodů 
žádným subjektům.

12. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí pro-
dej nepotřebné čističky vzduchu, 
případně likvidaci tohoto nepo-
třebného majetku.

13. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí čerpání fondu investic do 
výše 25.000 Kč dle ustanovení 
§ 31, odst. 2, písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, na nákup her-
ních prvků dle žádosti.

14. Rozpočtová opatření č. 21-
22/2017.

15. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-
12-2014219/VB/2 Týniště n.O., 
Voklik, 1446/6, SŽDC-kNN 
úprava mezi smluvními strana-
mi: oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společnos-
tí SIGNALBAU a.s., se sídlem 
Moštenská 60/4a, 750 02 Přerov 
III-Lověšice zastoupená společ-
ností Energomontáže Votroubek, 
s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou a po-
vinná město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

16. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IP-
12-2008296/VB/2 Týniště n.O.-
-Petrovice, 303/5, Šimůnková 
kab.příp.NN mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností Energomontáže Votroubek, 
s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou a po-
vinná město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

17. Žádost o schválení realizace op-
tické přípojky pro pizzerii La 
Straga, T.G.Masaryka 180, Tý-
niště nad Orlicí. Realizace pří-

   

pojky je navržena na pozemku 
p.č.1129/2 ve vlastnictví města 
Týniště nad Orlicí.

18. Záměr prodeje částí pozemků 
parc.č. 1662/1, parc.č. 1662/4, 
parc.č. 1662/9, parc.č. 1662/10, 
parc.č. 1662/11 a  parc.č. 1662/5 
v k.ú. Týniště nad Orlicí na Pod-
boří.

19. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí navý-
šení odpisového plánu o  částku 
48.963,00 Kč. Po schválení bude 
odpisový plán pro rok 2017 ve 
výši 805.900 Kč.

20. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čerpá-
ní fondu investic ve výši 370.000 
Kč dle ustanovení § 31, odst. 
2, písm. d) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech, 
v platném znění, na financování 
údržby a oprav mechanizmů.

21. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí Číselník 
prací – zúčtovací list a Ceník pra-
cí s účinností od 01. 08. 2017.

22. Navrženou hranici pro rozdělení 
a  odprodej části pozemku p.č. 
1161 pro spolumajitele bytové-
ho domu Na Bělidle 856, Týniště 
nad Orlicí.

23. Žádost Společenství vlastníků 
jednotek pro dům čp. 868 – 870 
o  umístění dopravního značení 
„Zákaz stání“ podél komunikace 
před bytovým domem čp. 868 – 
870 v ulici Čs. armády v Týništi 
nad Orlicí.

24. Nákup nůžkového party stanu 
a venkovních her pro děti a do-
spělé v  částce do 30.000 Kč pro 
OV Křivice.

25. Podání výpovědi ze smlouvy 
s  Orlickou zemědělskou, a.s., 
Lipská 251, 517 21 Týniště nad 
Orlicí IČ: 25917536 o pronájmu 
pozemků ze dne 27. 2. 2012. Vý-
pověď se týká částí z  pozemků 
p.č.1662/5, 1662/10 a  1662/11 
v k.ú. Týniště nad Orlicí dle GP 
č. 1771-85/2017.

B) Bere na vědomí

1. Oznámení ředitele ZŠ Týniště nad 
Orlicí o konání ředitelského volna 
z  důvodu oprav a  údržby někte-
rých učeben ve dnech 1.  2.  2018 
a 7. 5. 2018.

2. Informace ředitelky MŠ Město 
Týniště nad Orlicí ke školnímu 
roku 2017/2018.

3. Plnění rozpočtu k 31. 07. 2017.
4. Nabídku příspěvkové organizace 

Kulturní centrum Týniště nad Or-
licí o  převedení čističky vzduchu 
na zřizovatele dle přílohy.

c) ukládá

1. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace Mateřská ško-
la – U  Dubu Týniště nad Orlicí 
o  změnu závazného ukazatele - 
navýšení neinvestičního příspěv-
ku na provoz o částku 9.711 Kč.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace Mateřská ško-
la – U  Dubu Týniště nad Orlicí 
o  změnu závazného ukazatele - 
použití nevyčerpaného účelového 
investičního příspěvku na nákup 
myčky ve výši 5.201,26 Kč na po-
řízení skříňky pro školní jídelnu 
(projednat změnu nedočerpané 
částky 5.201,26 Kč z  účelového 
investičního příspěvku na účelový 
neinvestiční příspěvek).

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
3. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace Geriatrické cen-
trum Týniště nad Orlicí o změnu 
závazného ukazatele – navýšení 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz o částku 246.000 Kč.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
4. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace Geriatrické cent-
rum Týniště nad Orlicí o rezerva-
ci částky v celkové výši 1,326.000 
Kč v  případě, že tyto nezbytné 
prostředky nebudou vykryty do-
tací z rozpočtu Královéhradecké-
ho kraje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
5. Projednat v ZM Zřizovací listiny 

příspěvkových organizací měs-
ta Týniště nad Orlicí: Mateřské 
školy – Město, Mateřské školy – 
U Dubu, Základní školy, Základní 
umělecké školy, Domu dětí a mlá-
deže, Městské knihovny, Kultur-
ního centra, Geriatrického centra, 
Služeb města.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
6. Projednat v  ZM žádost Služeb 

města Týniště nad Orlicí o změnu 
závazného ukazatele – navýšení 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz o částku 430.000 Kč.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
7. Projednat v  ZM žádost TJ Sokol 

Křivice o  individuální dotaci na 
výměnu čerpadla.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

D) Zamítá

1. Žádost společnosti Tlapnet, s.r.o., 
IČ 27174824, se sídlem U schodů 
122/5, 190 00 Praha 9 – Hrdloře-
zy, ze dne 1.  8.  2017, o  uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene k  pozem-
kům ve vlastnictví města Týniště 

usnesení č. 77
z jednání Rady města 
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nad Orlicí, vymezených v žádosti, 
za účelem výstavby veřejné ko-
munikační sítě – Metropolitní 
optické sítě Tlapnet, Týniště nad 
Orlicí – etapa I. Rada města tuto 
žádost nedoporučuje k  projed-
nání v  zastupitelstvu města, a  to 
z  důvodu nedostatku veřejného 
zájmu a  nepřiměřeného ztížení 
a  omezení užívání předmětných 
pozemků.

A) schvaluje

1. Smlouvu o výpůjčce mezi smluv-
ními stranami: půjčitel Správa 
silnic Královéhradeckého kraje 
se sídlem Hradec Králové – Pla-
čice, Kutnohorská 59, PSČ 500 
04, vykonávající vlastnická práva 
Královéhradeckého kraje se síd-
lem Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové a  vypůj-
čitel Město Týniště nad Orlicí za 
účelem výstavby cyklostezky po-
dél krajské silnice II/304 (45,500 
– 47,700), včetně následně vy-
volaných investic, realizovaných 
v rámci této stavby městu Týniště 
nad Orlicí do bezplatného dočas-
ného užívání části p. p. č.2282/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí a 695/1 
v k.ú. Křivice a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Uzavření Smlouvy o  nájmu pro-
stor sloužících k  podnikání uza-
vřenou dle zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník, mezi smluv-
ními stranami město Týniště nad 
Orlicí (pronajímatel) a  KOZLO-
VA PUTYKA s. r. o., IČ: 05555914 
(nájemce) na pozemek par. č. 
117/2, jehož součástí je stavba ob-
čanského vybavení čp. 203 „Kino“, 
pozemek par. č. 117/1, jehož sou-
částí je stavba občanského vyba-
vení čp. 202 „Dělnický dům“ a po-
zemek par. č. 1063/1 o výměře 114 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí od 
01. 10. 2017 za cenu 9.100 Kč/mě-
síc bez energií a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

3. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Server včetně požadované-
ho softwaru na MěÚ v Týništi nad 
Orlicí“ firmu PPSU s.r.o., Štefá-
nikova 546, 566 01 Vysoké Mýto 
IČ: 25992732 za cenu 245 500,– 
Kč bez DPH a  ukládá starostovi 
města s vítěznou firmou podepsat 
smlouvu.

4. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  smlouvu o  právu provést stav-
bu č. IE-12-2006429/VB/006 na 
spoluvlastněném nemovitém 
majetku Lesního družstva Vysoké 

Chvojno, s.r.o. uložení zemního 
kabelového vedení vn - zařízení 
distribuční soustavy na pozem-
cích p.č. 1241/1, 1239/1, 1238/1 
v k.ú. Veliny pro ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín.

5. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o výměře 249 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Patricii Bo-
zetickou, *** a Jana Kohla, *** za 
cenu 2 Kč/m2/rok od 01. 10. 2017 
za účelem pronájmu pozemku 
jako zahrádky a ukládá starostovi 
města nájemní smlouvu pode-
psat.

6. Smlouvu o nájmu části pozemku 
parc.č. 243/1 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí pro Českou 
spořitelnu, a. s. IČ: 45244782 za 
účelem provozování mobilní po-
bočky České spořitelny ve výši 
2.345 Kč (5 Kč/m2/den). Nájem 
na dobu určitou od 21. 9. 2017 do 
26.  11.  2017 a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

7. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1624/4 o výměře 54 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí.

8. Výjimku z počtu dětí v Mateřské 
škole Město Týniště nad Orlicí 
pro školní rok 2017/2017 ve tří-
dách I. – IV. na 27 dětí, ve  třídě 
V. na 24 dětí. Uvedené počty dětí 
nepřesahují kapacitu mateřské 
školy 132 dětí, dle posledního 
rozhodnutí o zařazení do sítě škol, 
předškolních a školských zařízení.

B) Bere na vědomí

Zprávu o  kontrole hospodaření 
a  účetnictví příspěvkové organiza-
ce Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí za období 10 -12/2016 a  1 - 
6/2017.

Oznámení České školní inspek-
ce o  provedení inspekční činnosti 
v  Mateřské škole – Město Týniště 
nad Orlicí ve dnech 11. a 12. 9. 2017.

Organizaci školního roku 2017/2018 
v Mateřské škole Město Týniště nad 
Orlicí.

Oznámení Mateřské školy Město 
Týniště nad Orlicí o výsledku nein-
vestičního dotačního projektu „Pod-
pora zabezpečení mateřských škol 
a základních škol tvořených třídami 
1. stupně s počtem tříd do pěti“.

c) ukládá

1. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
odstranit nedostatky zjištěné při 
kontrole hospodaření a účetnictví 
za období 10-12/2016 a 1-6/2017.

T: 25. 9. 2017

   

Odpovídá: Bc. Pokorná B.
2. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace Základní škola 
Týniště nad Orlicí o  změnu úče-
lu neinvestičního účelového pří-
spěvku na nákup nastavitelného 
nábytku pro I. stupeň na neinves-
tiční účelový příspěvek na nákup 
nastavitelného nábytku pro 1. a 2. 
stupeň.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
3. Zařadit do jednání ZM smlouvu 

o  bezúplatném převodu majetku 
č.j. UZSVM/HRK/3054/2017-
-HRKM pozemek p.č. 455/7 v k. 
ú. Štěpánovsko, mezi smluvními 
stranami: převodce Česká repub-
lika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2 a nabyvatel 
město Týniště nad Orlicí a uložit 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
4. Zařadit do jednání ZM záměr 

směny pozemků p. *** p.č. 808, je-
hož součástí je stavba RD č.p. 793, 
p.č.811/51, 811/53, 811/54, 807/4 
v k.ú. Týniště nad Orlicí za nově 
vzniklé pozemky na Podboří p.č. 
1662/175, 1662/176, které byly 
odděleny dle přílohy GP č.1771-
85/2017 z  částí pozemků p.č. 
1662/5, 1662/10 a 1662/11 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
5. Zařadit do jednání ZM záměr od-

kupu p.č 501/4 v k. ú. Štěpánov-
sko.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
6. Zařadit do jednání ZM záměr 

odkupu pozemků od firmy EKO 
– CONTAINER SERVICE, s.r.o., 
Kampelíkova 767, Hradec Králo-
vé, dotčených plánovanou stav-
bou podjezdu.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
7. Zařadit do jednání ZM záměr 

prodeje části pozemku p.č. 1161 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
8. Zařadit do jednání ZM prodej 

části pozemku p.č. 1170/1 o  vý-
měře 30 m2 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
9. Zařadit do jednání ZM schválení 

výsledku výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Demontáž, 
přesun a  montáž skladovací haly 
Týniště n.O.“ a  doporučuje s  ví-
těznou firmou REMING, s.r.o., 
Soukenická 1176, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ: 47454687, s na-

bídkou nejnižší ceny 4 888 400,– 
Kč včetně DPH uzavřít smlouvu 
o  dílo a  uložit starostovi města 
smlouvu podepsat.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
10. Projednat v ZM žádost příspěv-

kové organizace Mateřská škola 
Město Týniště nad Orlicí o změ-
nu účelu investičního účelového 
příspěvku: spoluúčast dotace 
trojcípý altán na účelový příspě-
vek na zabezpečení budovy, za-
teplení vestibulu budovy a  na 
dovybavení budovy.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
11. Zadat odborný posudek na tech-

nické zhodnocení budovy čp. 
202 a  čp. 203 (Restaurace Děl-
nický dům a Kino) v Týništi nad 
Orlicí k 30. 9. 2017, jehož výsle-
dek bude základem k  Dohodě 
o  vyrovnání mezi minulým ná-
jemcem p. Nedvídkem a městem 
Týniště nad Orlicí.

T: 29. 9. 2017
Odpovídá: Hejna Z.

D) Revokuje

1. Usnesení z  Rady města Týniště 
nad Orlicí č. 76 ze dne 14. 8. 2017, 
bod A 1:

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

A) schvaluje

1. Vyhodnocení výsledků projedná-
ní Územního plánu Týniště nad 
Orlicí, s  návrhem rozhodnutí 
o  námitkách a  návrhem vyhod-
nocení připomínek.

2. Vydání v  souladu s  § 6 odst. 5 
písm. c) a § 43 odst. 4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a  stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební 
zákon) a v  souladu s § 171 a ná-
sledujících zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, Územního plánu 
Týniště nad Orlicí jako opatření 
obecné povahy č. 1/2017, vypra-
covaného panem Ing. arch. Kar-
lem Novotným, Brožíkova 1684, 
500 12 Hradec Králové, a  to po 
ověření podle § 54 odst. 2 sta-
vebního zákona, že návrh není 

usnesení č. 78
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 11. 09. 2017

usnesení z 22. zasedání
Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 

konaného dne 18. 9. 2017
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ZPRáVY Z RADNIcE

   

v  rozporu s  Politikou územního 
rozvoje 2008, ve znění aktualizace 
č. 1, se Zásadami územního roz-
voje Královéhradeckého kraje, se 
stanovisky dotčených orgánů ani 
se stanoviskem Krajského úřa-
du Královéhradeckého kraje č.j. 
KUKHK-20093/UP/2016/Sm ze 
dne 08. 06. 2016.

3. Zrušení ke dni nabytí účinnosti 
opatření obecné povahy č. 1/2017 
(o vydání územního plánu Týni-
ště nad Orlicí): obecně závaznou 
vyhlášku zastupitelstva města Tý-
niště nad Orlicí o  závazné části 
Územního plánu města Týniště na 
Orlicí č. 3/2005 ze dne 13. 6. 2005.

4. Záměr směny pozemků p. *** 
p.č. 808 jehož součástí je stavba 
RD č.p. 793, p.č.811/51, 811/53, 
811/54, 807/4 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí za nově vzniklé pozemky na 
Podboří p.č. 1662/175 a 1662/176, 
které byly odděleny dle přílohy 
GP č.1771-85/2017 z částí pozem-
ků p.č. 1662/5, 1662/10 a 1662/11 
v k.ú. Týniště nad Orlicí s doplat-
kem ve výši 9.807.350 Kč. Ukládá 
starostovi města jednat o přípravě 
směnné smlouvy na výše uvedené 
pozemky.

5. Záměr odkupu pozemků a  částí 
pozemků od firmy EKO – CON-
TAINER SERVICE, s.r.o., Kam-
pelíkova 767, Hradec Králové, 
dotčených plánovanou stavbou 
podjezdu a ukládá starostovi měs-
ta jednat o přípravě kupní smlou-
vy na tyto dotčené pozemky.

6. Záměr odkoupení pozemku p.č. 
501/4 v k.ú. Štěpánovsko o výmě-
ře 104 m².

7. Záměr prodeje části pozemku par. 
č. 1161 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
dle GP č. 1779-123/2017, nový 
pozemek par. č. 1161/2 o výměře 
955 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
za cenu min. 200 Kč/m2.

8. Prodej části pozemku parc. č. 
1170/1 o  výměře 30 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 
500 Kč/m2 + DPH a  poplatky 
s  tím spojené. Nový pozemek 
parc. č. 1170/16 o výměře 30 m2 
byl oddělen geometrickým plá-
nem č. 1774-11253/2017 z  po-
zemku parc. č. 1170/1 a pověřuje 
starostu podpisem kupní smlou-
vy.

9. Smlouvu o  bezúplatném převo-
du majetku č.j. UZSVM/HR-
K/3054/2017-HRKM pozemek 
p.č. 455/7 v  k. ú. Štěpánovsko, 
mezi smluvními stranami: pře-
vodce Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 
00 Praha 2 a nabyvatel město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starosto-
vi města smlouvu podepsat.

10. Návrh úpravy středové části Mí-

rového náměstí v  Týništi nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
pokračovat v přípravě projektové 
dokumentace dle varianty č. 4.

11. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola – 
U Dubu Týniště n. O., která spo-
čívá v  navýšení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na provoz 
o  částku 14.912,26 Kč. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 1,024.912,26 Kč.

12. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola 
– U  Dubu Týniště n. O., která 
spočívá ve snížení účelového 
investičního příspěvku zřizova-
tele na nákup myčky o  částku 
5.201,26 Kč. Celková výše účelo-
vého investičního příspěvku na 
nákup myčky po úpravě předsta-
vuje částku 95.926,74 Kč.

13. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Dům dětí a mlá-
deže Týniště n. O., která spo-
čívá v  navýšení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na provoz 
o částku 44.360 Kč. Celková výše 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz po úpravě představuje částku 
1,076.827 Kč.

14. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Dům dětí 
a  mládeže Týniště n. O., která 
spočívá ve snížení účelového in-
vestičního příspěvku zřizovatele 
na vybavení multifunkčního hři-
ště o částku 5.442 Kč na základě 
předloženého vyúčtování. Celko-
vá výše účelového investičního 
příspěvku na tuto akci po úpravě 
představuje částku 74.558 Kč.

15. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Městská knihov-
na Týniště n. O., která spočívá 
v  navýšení neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na provoz 
o částku 86.292 Kč. Celková výše 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz po úpravě představuje částku 
2,476.292 Kč.

16. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Kulturní centrum 
Týniště n. O., která spočívá v na-
výšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na provoz o  částku 
626.811Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 
po úpravě představuje částku 
3,133.183 Kč.

17. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Geriatrické cen-
trum Týniště n. O., která spo-
čívá v  navýšení neinvestičního 

   

příspěvku zřizovatele na provoz 
o  částku 381.300 Kč. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 3,826.300 Kč.

18. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Základní škola 
Týniště n. O., která spočívá ve 
změně použití poskytnutých fi-
nančních prostředků. Finanční 
prostředky poskytnuté zřizova-
telem účelově na nákup nastavi-
telného nábytku pro 1. stupeň ve 
výši 100.000 Kč se mění na úče-
lový neinvestiční příspěvek zři-
zovatele na nákup nastavitelného 
nábytku pro 1. a 2. stupeň.

19. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Služby města 
Týniště n. O., která spočívá v na-
výšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na provoz o  částku 
430.000 Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 
po úpravě představuje částku 
10,655.000 Kč.

20. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola 
– Město Týniště n. O., která spo-
čívá ve změně použití poskyt-
nutých finančních prostředků. 
Finanční prostředky poskytnuté 
zřizovatelem účelově jako inves-
tiční příspěvek na nákup trojcí-
pého altánu (spoluúčast dotace) 
ve výši 40.000 Kč se mění na 
účelový neinvestiční příspěvek 
zřizovatele na případnou spo-
luúčast k  dotaci poskytované 
MŠMT ČR v  rámci dotačního 
programu Podpora zabezpeče-
ní mateřských škol a základních 
škol tvořených třídami 1. stupně 
s počtem tříd do pěti.

21. Nový závazný ukazatel mezi zři-
zovatelem a  příspěvkovou orga-
nizací Mateřská škola – Město 
Týniště n. O., který spočívá v po-
skytnutí účelového neinvestiční-
ho příspěvku ve výši 20.000 Kč 
na dovybavení budovy.

22. Nový závazný ukazatel, který 
spočívá v  poskytnutí individu-
ální dotace ve výši 9.600 Kč pro 
TJ Sokol Křivice na výměnu čer-
padla.

23. Veřejnoprávní smlouvu na po-
skytnutí individuální dotace 
z  rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí pro TJ Sokol Křivice ve 
výši 9.600 Kč bez režimu de mi-
nimis na výměnu čerpadla. Sta-
rostu města pověřuje podpisem 
této smlouvy.

24. Výsledek výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Demontáž, 
přesun a montáž skladovací haly 
Týniště n.O.“ s  vítěznou firmou 
REMING, s.r.o., Soukenická 

1176, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ: 47454687, s  nabídkou 
nejnižší ceny 4 888 400,– Kč včet-
ně DPH a ukládá starostovi měs-
ta s  vítěznou firmou podepsat 
smlouvu o dílo.

25. Rozpočtová opatření č. 23 – 
25/2017.

26. Nové zřizovací listiny příspěv-
kových organizací města Týni-
ště nad Orlicí: Mateřské školy – 
Město, Mateřské školy – U Dubu, 
Základní školy, Základní umě-
lecké školy, Domu dětí a mláde-
že, Městské knihovny, Kulturní-
ho centra, Geriatrického centra, 
Služeb města.

B) Bere na vědomí

1. Kontrolu plnění úkolů z  před-
cházejících jednání zastupitelstva 
města.

2. Zprávu o činnosti rady města.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Zprávu kontrolního výboru.
5. Ukončení platnosti územního 

plánu města Týniště nad Orli-
cí schváleného Zastupitelstvem 
města Týniště nad Orlicí dne 
29.  03.  2004, včetně změny č. 1 
ÚPM Týniště nad Orlicí vydané 
dne 16. 06. 2008, a to ke dni nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy 
č. 1/2017 o vydání Územního plá-
nu Týniště nad Orlicí.

6. Informace o  městském kamero-
vém dohlížecím systému.

7. Informace k  investičním akcím 
města.

8. Rozpočtová opatření č. 17 - 
22/2017 schválená na jednáních 
RM a realizovaná na základě před-
běžně schválených rozpočtových 
opatření k  rozpočtu na rok 2017 
schválených pod bodem A/16 na 
19. zasedání ZM 13. 03. 2017.

c) ukládá

1. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště n. O. odvod 
z  Fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 850.000 Kč dle 
ustanovení § 28, odst. 9, písm. b) 
a § 31 odst. 2, písm. c) zákona č. 
250/2000 Sb., v  platném znění, 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů.

T: 16. 10. 2017
Odpovídá: Ing. Dobešová D.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z  dokumentu vypuštěny s  ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o  ochra-
ně osobních údajů, v platném znění. 
Originál usnesení je k  nahlédnutí 
v  kanceláři tajemníka MěÚ Týniště 
nad Orlicí.
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Týden knihoven 2017 

motto: Promiň, mou jedinou láskou je knihovna!

2. 10. 2017- 6. 10. 2017

    Četli jste také Foglara?   110. výročí narození

(Dámský klub - další setkaní v knihovně, úterý 9, 30 hod.)

                  Den stromů   –  pojďme jeden zasadit !!!!

               (Klub důchodců město, úterý 14, 30 hod.)

                                            Doprovodné akce po celý týden:

                                        Výstavy 

STROMY - knihy s danou     tématikou

Jaroslav FOGLAR - skauting a knihy 

(výstava knih v půjčovně pro dospělé)

 Burza knih a časopisů

Dárkové poukazy na členství v knihovně

AMNESTIE 1. A 2. UPOMÍNEK

 „BOTANICKÁ VYCHÁZKA“ 

pátek 6. 10. 2017 v 15, 00  hodin

      Co se nám do týdne knihoven nevešlo?

       ŠPILLAROVI - SRI LANKA 

   čtvrtek 12. 10. 2017 v 17, 00 hodin

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435731-2-3 

 

Úterý 3. 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 4. 10.  DOMINION  17 – 19 hod. 
Pro začátečníky i zkušené hráče, kteří si rádi hrají.  
Kromě Dominionu nabízíme dalších 200 her v naší Hernotéce,  
přijďte nějakou vyzkoušet. Vstupné 20,- 
 
Neděle 8. 10.  NEDĚLNÍ HERNÍ ODPOLEDNE  15 – 17 hod. 
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy… My ale hrajeme tuto neděli deskovky, vhodné pro děti, 
mládež i pro dospělé! Přijďte se nějaké naučit a zjistit, které by vás bavily. Vstupné 20,- 
 
Úterý 10. 10.  DÍLNA PRO VŠECHNY – FIMO KAKTUSY  17.30 – 19.30 hod. 
Podvečerní dílna pro děti s rodiči, mládež i dospělé. Tentokrát čarujeme z polymerové hmoty  
malé kaktusy a přívěsky s razítky. Cena 40,- + spotřebovaný materiál. 
 
Úterý 17. 10.  PEDIG   17.30 – 20 hod. 
Těšíme se na nováčky, kteří chtějí vyzkoušet pletení z přírodního materiálu  
a vytvořit si tak originální doplňky do bytu nebo stvořit dárky pro blízké.  
Cena 40,- + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem. 
 

Středa 18. 10.  TURNAJ UBONGO A DOBBLE  od 16 hod. 
Odpolední turnaj pro všechny věkové kategorie.  

Kromě turnajových her si u nás můžete vyzkoušet  
hry z naší Hernotéky. Vstupné 20,- 

 
Úterý 24. 10. DÍLNA PRO VŠECHNY – BATIKA KLASIKA 17.30 – 19.30 hod. 
Výtvarný podvečer pro děti s doprovodem, mládež či dospělé. Vyzkoušíme si klasické batikování, vyvazování, 
rolování, kroucení, mačkání na prostíráních, a pak si můžete obatikovat tričko, ubrus, ponožky nebo třeba 
povlečení. Také můžeme připravit základ látky nebo trička na domalování a dorazítkování v další dílně. Při-
hlaste se, prosím, předem a domluvte si, co budete chtít dělat, nebo se přijďte podívat na inspiraci, snažíme 
se každému vyjít vstříc. Cena 40,- + spotřebovaný materiál. 

 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435731-2-3 

 

Čtvrtek 26. 10. VÝLET DO PODZIMNÍ ZOO 
Celodenní výlet do ZOO ve Dvoře Králové.  

ZOO je v těchto dnech vyzdobená 
v podzimním halloweenském hávu a my 

máme domluvený program  
se Zoolektorem, včetně kontaktní ZOO. 

Přihlášky a bližší informace v DDM.  
 

Pátek 27. 10.  8 – 15 hod. 
STRAŠIDLÁCKÉ SLUNÍČKOHRÁTKY  

Prázdninový den si mohou  
školáci užít s námi ve Sluníčku.  

Program bude hravý,  
výtvarný, sportovní  

a samozřejmě strašidlácký.  
Přihlášky a bližší informace 

v DDM předem.  
Cena 130,- včetně oběda. 

 



Dominika 
VondráčkoVá

František 
kinDl

 kateřina

 VackoVá

BarBora
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VáclaV

Paďour

ZuZana

HlaVáčoVá

 tomáš

 Hloušek

Čokoláda
P r o st ě

06/10/2017

Divadelní soubor 
„Nedochvilní”
Vás srdečně zve na reprízu
svého celovečerní představení
na motivy stejnojmenného filmu

Kulturní centrum  
Týniště nad Orlicí

18:00 

Režie:

Veronika 
PůlPánoVá



  

ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI SUBJEKTŮ A VEŘEJNOSTI 
O DOSTUPNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Projekt Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Dne 4. října 2017 od 8 - 16 hodin

v prostorách Geriatrického centra, Turkova 785, Týniště nad Orlicí
Připravili jsme si pro Vás:

Jednotlivé přednášky s  prezentací pečovatelské služby, budou probíhat ve společenské místnosti v Geriatrickém centru. 

Dále bude možnost si prohlédnout některé byty domu s pečovatelskou službou, a další prostory Geriatrického centra.

Informace a nácvik dovedností zaměřených na osoby se sluchovým postižením 
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením – Mgr. Tereza Skákalová

9 - 11 hodin

Ukázka kompenzačních pomůcek, zdravotnické a rehabilitační techniky, možnost 
vyzkoušení 
Společnost Sivak Hradec Králové – Dominik Mitana

8 – 12 hodin / prostor před kanceláří pečovatelské služby

Inkontinenční pomůcky, péče o kůži, nácvik manipulace s imobilní osobou  
Mgr. Jitka Hejnová (vedoucí sestra), Irena Bořková (rehabilitační sestra)

11 - 13  hodin

Přístup k seniorům z lékařského hlediska 
MUDr. Leoš Voborník, praktický lékař pro dospělé

13 - 14 hodin

Prezentace pečovatelské služby, doplněná o informace o možnostech zajištění 
pobytové služby v domově pro seniory
Bc. Lýdie Plančíková (vedoucí pečovatelské služby), Bc. Petra Šimečková (vedoucí sociální 
pracovnice)

14 – 16 hodin

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
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35. ROčNÍk cYkLORALLYE JuRáškA

BAskEtBALOVý tuRNAJ DětÍ

   

Rok utekl jako voda a  v  sobo-
tu 2. září se náměstí před osmou 
hodinou ranní začalo nesměle 
zaplňovat cyklisty. Páteční deš-
tivé počasí udělalo své a  oproti 
předchozím rekordním ročníkům 
odradilo cca 100 lidí. To byla bo-
hužel škoda! Ti, co zůstali v  pe-
řinách, mohou jen litovat. Poča-
sí bylo nakonec pro cyklistiku 
přímo luxusní, bez kapky deště. 
Lehce po 8. hodině se peloton vy-
dal přes město ke koupališti, kde 
také opustil město. Za pár minut 
se dlouhý had cyklistů dostal pod 
Přepyšák, kde se jako každý rok 
roztrhal. Cestou do Nového města 
přes Bohuslavice trochu foukalo 
proti, ale nebylo to nic strašného. 
Jen pro vaši představu - z Týniště 
do Pekla nad Novým Městem je 
to cca 38 km a čelní skupina tam 
byla za 80 minut. V  Pekle násle-
dovalo tradiční občerstvení a přes 
stromy na nás začalo vykukovat 
sluníčko. Z Pekla na Lipí a dál na 
Dobrošov náš čekala nejnáročněj-
ší a nejprudší stoupání, která však 
zvládl každý účastník.

Na chatě Juráška pak byl pro 
účastníky připraven, jako každý 
rok, vynikající hovězí guláš, kte-
rý v  cyklistech bleskově zmizel. 

Samozřejmostí byly osvěžující 
nápoje. Po individuálně dlouhém 
odpočinku účastníky čekal sjezd 
do nížiny ozdobený několika vý-
jezdy, např. do Rokole, Ohnišo-
va a  nakonec opět přes oblíbený 
Přepyšák. Zakončení, tak jako 
poslední roky, proběhlo na Bob-
kárně, kde nás čekalo dobré pivo 
a jídlo. V 16 hodin nastalo předá-
vání pamětních medailí a  diplo-
mů všem účastníkům. Poté násle-
dovala hodnotná tombola a volná 
zábava s muzikou. Akce pořádaná 
městem Týniště nad Orlicí se opět 
vydařila díky precizní přípravě 
Jiřího Vaňka, Bohouše Forejtka, 
Ládi Poláška, Petry Čížkové a dal-
ších.

Něco málo čísel: trasa má 94 
km, nejmladšímu cyklistovi, kte-
rý trasu ujel, bylo 7 let, nejstarší-
mu přes 80 let.

Do dalšího ročníku doporuču-
je přípravný výbor méně strachu 
z počasí a budeme se těšit na další 
ročník!

Pavel Nadrchal, místostarosta

Jak můžete vidět na přiložené 
fotografii, Juráška se dá absolvo-
vat i na historickém kole v dobo-
vém kostýmu

   

V sobotu 9. 9. 2017 jsme v našem 
městě uspořádali v hale U Dubu bas-
ketbalový turnaj U  13. V  této kate-
gorii hrají smíšená družstva chlapců 
a dívek v rozmezí 10-12 let. O turnaj 
byl velký zájem, ale z  kapacitních 
důvodů jsme pozvali pouze 6 týmů. 
Přijely k nám týmy ze Sokola České 
Třebové, BK Vysoké nad Labem, TJ 
Litomyšl, Loko Trutnov a  TJ Šum-
perk.

Celkovým vítězem turnaje se sta-
ly hráčky z  Trutnova, které byly na 
našem turnaji poprvé. Ve finále po-
razily kluky z Litomyšle. Naši hráči si 
v turnaji vedli se střídavými úspěchy 
a nakonec skončili na pátém místě.

Během turnaje také proběhla sou-
těž ve střelbě trestných hodů. Každý 
tým nominoval do soutěže dva nej-
lepší střelce a ti vyřazovacím způso-
bem soutěžili. Do finále postoupili 
Trávníčková Tereza ze Šumperka, 
Petr Špajz z České Třebové a domácí 
hráč Lukáš Dostál. Vítězem této sou-
těže se stal domácí hráč Lukáš Do-
stál, který suverénně obhájil loňské 
prvenství.

Turnaj měl velký úspěch, a  proto 
bychom v  příštím roce chtěli v  této 
tradici pokračovat.

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

vek, ze kterého jsme mohli úspěšným 
týmům a  hráčům pořídit medaile, 
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 mezi námi stále 

najdou lidé, kteří jsou ochotni něco 
udělat pro děti.

Ivo Dostál
SK Týniště nad Orlicí, oddíl košíkové
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ZPRáVA O čINNOstI městské POLIcIE ZA sRPEN 2017

     

■ Dne 1. 8. 2017 v 21:00 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení oby-
vatelky ulice V Sítinách, že před její 
nemovitostí parkují vozidla, která 
stojí ve výjezdu. Bezprostředně po 
oznámení se na místo dostavila 
hlídka městské policie, která zjis-
tila, že zaparkovaná vozidla neblo-
kují výjezd z  místa ležícího mimo 
komunikaci, tudíž nebyly naplněny 
všechny znaky přestupku. Jelikož 
oznamovatelka trvala na protipráv-
nosti jednání řidičů zaparkovaných 
vozidel, byla věc taktéž konzulto-
vána s odborem dopravy při MěÚ 
Kostelec nad Orlicí, který dal stráž-
níkům za pravdu.
■ Dne 2. 8. 2017 v 15:00 hod. se na 
služebnu městské policie dostavi-
la žena s  žádostí o  radu či pomoc 
v souvislosti s převozem její hůře se 
pohybující maminky z bytu v dru-
hém podlaží do domu s pečovatel-
skou službou. Ve spolupráci s členy 

JPO Sboru dobrovolných hasičů 
Týniště nad Orlicí byla následující 
den poskytnuta technická pomoc 
pro zajištění přepravy osoby.
■ Dne 3. 8. 2017 v 15:30 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
vlivem silného větru spadla v blíz-
kosti Mariánského sloupu na Mí-
rovém náměstí lampa veřejného 
osvětlení. Na místě bylo zjištěno, 
že pád lampy byl způsoben pory-
vem větru a značně zkorodovaným 
stožárem. Pád stožáru poškodil 
odpadkový koš. Ke zranění osob 
či jiné majetkové škodě nedošlo. 
Bylo zajištěno odpojení lampy, aby 
občany nehrozil úraz elektrickým 
proudem.
■ Dne 4. 8. 2017 v 16:00 hod. bylo 
přijato oznámení o  volném pobí-
hání psa menšího vzrůstu v  ulici 
U  Dubu nedaleko koupaliště. Pes 
byl strážníkem odchycen. Vzápětí 
byla městská policie kontaktována 
majitelem, který svého psa již hle-
dal. Pes byl vrácen majiteli.
■ Dne 7.  8.  2017 v  19:30 hod. se 
za účelem oznámení na služebnu 
městské policie dostavil manžel-
ský pár a  sdělil, že jejich nezleti-
lému synovi byl v  parku odcizen 
mobilní telefon. Strážníkem bylo 
provedeno šetření u  eventuálních 
podezřelých a  o  spolupráci byla 
požádána Policie ČR. V  průběhu 
prováděných úkonů byl telefon 
nalezen u  chlapce, který mobilní 
telefon údajně nalezl. Telefon byl 
vrácen majiteli.
■ Dne 10. 8. 2017 v 10:40 hod. byli 

strážníci MP Týniště nad Orlicí po-
žádáni Policií ČR o prověření ozná-
mení obyvatelky obce Štěpánovsko, 
že u „obecního domku“ je již něko-
lik dní o stěnu opřené neuzamčené 
kolo. Strážníkem bylo na místě za-
jištěno a vzato do úschovy dámské 
kolo oranžové barvy. Do současné 
doby se jeho majitel nepřihlásil.
■ Dne 11. 8. 2017 v 21:00 hod. na 
základě informace poskytnuté pro-
jíždějícím řidičem byla hlídkou 
městské policie odstraněna odlo-
mená část koruny stromu, která 
zasahovala do vozovky na silnici 
z Křivic do Opočna.
■ Dne 11.  8.  2017 v  22:15 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o  rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou v  chatové osadě „Zíkov“ 
u Rašovic. Na místě bylo strážníky 
zjištěno, že hlasitá hudba má pů-
vod v  probíhající rodinné oslavě. 
Po upozornění ze strany strážníků 
byla hudba utlumena.
■ Dne 17. 8. 2017 v 18:17 hod. ob-
držela městská policie telefonické 
oznámení, že v restauraci „U hroz-
nu“ v  ulici T.G. Masaryka došlo 
k  pokousání ženy psem jednoho 
z  hostů. Událost byla prošetřena, 
zajištěno veterinární vyšetření psa 
a  následně byla věc projednána 
v blokovém řízení pokutou ve výši 
2.000 Kč.
■ Dne 23. 8. 2017 v 16:20 hod. při-
jala městská policie oznámení oby-
vatele města Týniště nad Orlicí, že 
byl fyzicky napaden svou družkou. 
Věc je evidována a  prošetřována 

jako přestupek proti občanskému 
soužití a následně bude oznámena 
Komisi pro projednávání přestup-
ků.
■ Dne 26. 8. 2017 v 23:45 hod. dis-
pečerka zdravotnické záchranné 
služby požádala o pomoc ze strany 
Městské policie Týniště nad Orlicí, 
neboť v  baru Murhpys na Míro-
vém náměstí mělo dojít k poraně-
ní muže, který má na místě svého 
psa. Na místě bylo strážníky zjiště-
no, že zranění nebylo způsobenou 
druhou osobou. Poraněný muž byl 
převezen do nemocnice v Rychno-
vě nad Kněžnou k  ošetření a  jeho 
pes byl dočasně umístěn na služeb-
ně městské policie.
■ Dne 29.  8.  2017 v  20:48 hod. 
v rámci hlídkové činnosti byl stráž-
níky na Mírovém náměstí zpozo-
rován muž, který vrávoravou chůzí 
směřoval od polikliniky k zaparko-
vanému vozidlu. Z  prostoru par-
koviště bylo sledováno jeho další 
počínání, přičemž krátce poté muž 
nasedl do auta a z náměstí vyjel do 
ulice Turkova. Vozidlo bylo stráž-
níky následováno a  v  ulici Mos-
tecká byl učiněn pokus o  jeho za-
stavení. Řidič znamení k zastavení 
ignoroval a počal ujíždět. Ujíždějící 
vozidlo bylo strážníky pronásledo-
váno. Před obcí Petrovice jeho řidič 
nezvládl řízení vozidla a havaroval. 
Strážníky byla poskytnuta první 
pomoc a přivolány složky IZS. Věc 
jakožto dopravní nehodu převzala 
Policie ČR.

Jaroslav Forman, strážník MP

místní poplatek  
za svoz komunálního odpadu

splátka do 30. dubna
splátka do 31. října

Roční sazba místního poplatku na rok 
2017 činí Kč 600,– - za osobu

Místní poplatek je možno uhradit:

hotově na pokladně MěÚ v Týništi nad 
Orlicí ve dnech:

pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena

bankovním převodem na účet číslo:
19-1240103329/0800

variabilní symbol - k doptání na 
kristakova@tyniste.cz,
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4.  září  2017/ Kostelecké Hor-
ky – Již druhým rokem probíhá 
v území Kostelecka, Třebechovic-
ka a Černilovska mapování a de-
bata nad posunem vzdělávání dětí 
do 15 let. Vstupovat do ní mohou 
nejen učitelé, ale i rodiče a široká 
veřejnost. Smyslem těchto snah je 
společné plánování kroků, které 
povedou k rozvoji na úrovni škol, 
učitelů a jednotlivých žáků.

Co nového se letos podařilo? 
S  podporou realizačního týmu 
z MAS NAD ORLICÍ se pravidel-
ně začali setkávat ředitelé základ-

ních a  mateřských škol. Zřizova-
telé zahájili diskuzi nad místními 
problémy v  oblasti vzdělávání 
a  hledají jejich řešení. Fungují 
otevřené pracovní skupiny, které 
se podílejí na přípravě plánu kon-
krétních aktivit.

Další významnou součás-
tí místního akčního plánování 
je podpora jednotlivých skupin 
(učitelé, ředitelé, rodiče) formou 
vzdělávacích seminářů a kulatých 
stolů. Široké veřejnosti a pedago-
gům je určen seminář zaměřený 
na hrozby počítačového světa, 

mAP PODPORuJE VZDěLáVáNÍ NA kOstELEcku

   

uskuteční se 18.  října v  týnišťské 
základní škole. Završením první-
ho období byla dvoudenní kon-
ference Cesta ke škole 21. století, 
která v dubnu na zámku v Kostel-
ci nad Orlicí nabídla příležitosti 
k debatě a inspirující workshopy.

„Rádi bychom poděkovali 
všem, kteří s  námi spolupracují 
a snaží se vzdělávání u nás v regi-
onu posunout dál. I nadále zveme 
ty, kteří se chtějí zapojit do dis-
kuze, aby nás kontaktovali,“ řekl 
Petr Kulíšek z projektového týmu.

Více informací najdete na map.
nadorlici.cz

Nejbližší akce určené veřejnos-
ti:

12.  října - Dítě, poruchy cho-
vání a pozornosti, rodiče a škola, 
14-18:30 hod v SK Rabštejn, Kos-
telec nad Orlicí

18.  října - Zastavíme hrozbu 
kybersvěta?, 17-19:30 v  ZŠ Týni-
ště nad Orlicí

Semináře jsou zdarma, pod-
mínkou účasti je registrace na 
anezka.pavlisova@nadorlici.cz

Jana Fajfrová

sPOLEčENská kRONIkA

     životní jubilea:
85 let Danuše Beranová
 Dagmar Matějková
 Jaroslav Malý
 Mária Kleprlíková

80 let Milan Skalický
 Josef Kovařík
 Miroslava Stehrová
 Stanislav Marek
 
Vítáme na svět:
Eliška Heroutová
Patrik Čuda
Jiří Januš
Pavel Šimkanin
Tobiáš Hlaváček
Josefína Dobešová
Štěpán Švikruha
Nataly Provazníková

Rozloučili jsme se:

Vladimír Horák (93)
Hana Valášková (69)

Jaroslava Venclová (84)

Poděkování městské knihovně 
v týništi nad Orlicí

Jsem jedním ze čtenářů a  ná-
vštěvníků městské knihovny. Do-
cházel jsem do ní, když ještě sídli-
la na náměstí. Patřila tam, protože 
byla v krásné budově a mně se ta 
vila moc líbila. Pak byla přemístě-
na do bývalé školky U Dubu. Ne-
opustil jsem ji. A  ona mě krásně 
překvapila. Ze školičky vyrostla 
v pěknou „školu“. Zásluhou měst-
ského úřadu, ale hlavně zásluhou 
vedení knihovny.

Paní Vacinovou vystřídala ne-
méně zdatná paní Vašátková. Ta 
nám všem otevřela prostor ke kul-
turnímu vyžití. Kolektiv knihovny 
nám všem předkládá nejen spous-
ty krásných knih a časopisů, inter-
net i jiné služby, ale servíruje nám 
kulturní zážitky na vysoké úrovni. 

S takovou nabídkou se setkáváme 
málokde.

Za všechny čtenáře a návštěvní-
ky knihovny chci poděkovat nejen 
celému osazenstvu knihovny, ale 
hlavně dnes už bývalé paní ředi-
telce Jarmile Vašátkové.

čtenář knihovny (na jméně 
nezáleží, protože nás je víc)

Poděkování

Děkuji touto cestou Městskému 
úřadu v Týništi nad Orlicí – Sboru 
pro občanské záležitosti, jmenovi-
tě paní Matonohové a paní Špona-
rové, za blahopřání a předaný dar 
k mým 85. narozeninám.

Václav Franc

Srdečně děkuji Sboru pro ob-
čanské záležitosti, p. Sekyrové 
a  p. Gavulové, Městskému úřadu 
v Týništi nad Orlicí a členům Klu-
bu důchodců – město Týniště nad 

Orlicí za projevená blahopřání 
a za dary k mým 80. narozeninám.

Helena Morávková

Vzpomínka

V  září uplynulo již 20 let od 
úmrtí pana Josefa Fišera z Petro-
vic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Rodina.

Dne 19. 5. uplynulo již dlouhých 
25 let,kdy nás navždy opustil náš 
bratr  pan Václav Cerman. S  lás-
kou v  srdcích vzpomínají  sestra 
Hana s rodinou a Eliška s rodinou.

Dne 11. 9. tomu bylo již 8 let, co 
nás navždy opustil náš milova-
ný manžel,tatínek a  dědeček pan 
Petr Kofroň. S  bolestí v  srdcích 
vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Hana, syn Petr s  rodi-
nou a dcera Iva s rodinou.
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

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

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

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

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

odpadů.

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

zaručují ty nejlepší služby. 

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

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

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

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

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

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

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

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

  
         48. týnišťský divadelní podzim 2017
                                                                                www.kc.tyniste.cz 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
    Divadelní spolek VICENA    
                                               Ústí nad Orlicí 
 
               uvádí 
                                na motivy hry Ladislava Stroupežnického 
 

Naši naši furianti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscenace vychází z textu vydaného v roce 1941 v Cimlerově Edici lidových 
divadelních her, který se snad blíží originálu, jež se, bohužel, nezachoval. Rozsáhlé 
dialogy a monology byly poněkud "umenšeny," ale neschází "dramatický konflikt" 
mezi furianty, členy obecního výboru (i jejich příznivců na jedné či druhé straně, jak 
to v obci bývá). Kolik jejich současných představitelů§ známe, od místních vlád až 
po hrad? Ani po sto třiceti letech téma hry neztratilo na aktuálnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Pátek  13.10.2017  v  19:30 hod. 
Vstupné: 100 Kč 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 

  
         www.kc.tyniste.cz 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
    Divadelní soubor ERBEN (Miletín) 
   
                                           v rámci 48. týnišťského divadelního podzimu 2017 
 
                                  uvádí 
                       veselou pohádku 
 

Ženich pro čertici 
 
  
 
 
Pohádka vypráví jednoduchou, ale vtipnou zápletku o čertici Teofile, která 
využila nesnází ševce Pápěry k tomu, aby získala ženicha. Král Tonemám a 
jeho pobočník hrabě Kýval chamtivě sbírají po celém království vše, co se jim 
namane. Navštíví i chalupu ševce Pápěry a jeho ženy Nanynky, kteří králi 
slíbí, že mu švec ušije sedmimílové boty. 
A protože takové boty mají jenom v pekle, rozhodne se čertice Teofila, že boty 
vymění za ženicha. A když se do toho vloží i kmotry Vědělka a Potměšilka, 
vznikne z toho veselý příběh, který pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče. 
A jak to má v pohádkách být – dobro a zdravý rozum zvítězí. 
 
+ ve foyer KD doprovodné akce s dětmi a pro děti v režii MŠ U Dubu 
 
 
 
 
 
 
lturní dům Týniště nad Orlicí 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Neděle  22.10.2017  v  15:00 hod. 
Vstupné: 70 Kč 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 
 

                                

Týden knihoven 2. 10. – 6. 10. 2017 
 motto: Čteme s tátou, čteme s mámou, čteme s knihovnou

      DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
„Povídání o rybářství a rybách“ 
ST 4. 10. 2017 v 15.30 hod v dětském odd. 

(povídat si s vámi bude Mirek Bohatý) 
 

„Malování na kameny“ 
ST 4. 10. 2017 od 13 do 17 hod v dětském oddělení 

(přijďte si k nám namalovat svůj originální kamínek) 
 

Soutěž: 
 „Poklady naší přírody“ 

(výtvarná a literární soutěž pro děti bude probíhat celý říjen) 

 
Výstavka slavných  

(připomenutí 170. výročí narození přírodovědce, cestovatele a 
autora cestopisů EMILA HOLUBA) 

 
Burza dětských knih a časopisů 

Co se do týdne knihoven nevešlo: 

„Máme rádi přírodu“ 
(besedy a povídání s předškoláky MŠ U Dubu, MŠ Město, s žáky ZŠ 

Týniště n. O. a ZŠ Albrechtice n. O., s MC Ratolest) 

Týden knihoven 2017 Týden knihoven 2017 Týden knihoven  
 
 

Týden knihoven 2017 Týden knihoven 2017 Týden knihoven 2017 Týden knihoven 2017 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 2017 Týden knihoven 2017 Týden knihoven 
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FOLkOVáNÍ NA PALOučku u VěžE 2017

tRAgIcký POkus O LOuPEž VE sPOŘItELNě V týNIštI NAD ORLIcÍ

   

Ve čtvrtek 31.  8. v  podvečer 
uspořádal Spolek přátel města 
Týniště nad Orlicí, ve spolupráci 
s MUDr. Julkem Šimkem, další vy-
stoupení s folkovou hudbou na pa-
loučku u Věže. Pomalu se již folko-
vá muzika stává pro tento prostor 
tradiční. Třeba se nám do budouc-
na podaří udělat z  těchto hudeb-
ních setkání malý folkový festival, 
po vzoru toho swingového. Drobné 
zázemí pro takové akcičky se už 
staví. Letošní vystoupení proběhla 
v sousedství rozestavěného malého 
krytého pódia, které zde pro tyto 
účely v  rámci revitalizace parku 
vzniká. Takže příště už budou pro 
muzikanty trochu lepší podmínky 
i  za horšího počasí. Letos se nám 
MUDr. Julek Šimko postaral o  tři 
účinkující. První v  pořadí vystou-

pila se svými písničkami Jana Ště-
pánková z Hradce Králové, která se 
sama doprovodila na kytaru. Ná-
sledovalo duo kytaristů a  zpěváků 
Luboš Raš a Rosťa Pijáček z Bílovic 
nad Svitavou. A  akci uzavřel tra-
dičně MUDr. Julek Šimko se svými 
písničkami, tentokrát doprovázen 
na bicí synem Ondrou, na basky-
taru Františkem Šimečkem, na fou-
kací harmoniku Janem Šimkem, na 
elektrickou kytaru Slávkem Kle-
candrem a  na saxofon Štěpánem 
Přibylem. Počasí vydrželo, akce se 
povedla. A co na závěr, asi rozlou-
čení, tak ahoj příště.

Štěpán Tomašík, Spolek přátel 
města Týniště nad Orlicí

fotogalerii naleznete 
na 2. straně obálky

   

P o l i c e j n í 
strážník Ka-
rel Kubrt měl 
noční služ-
bu v  ulicích 
města Týniště 
nad Orlicí. 
Šlo o  rutinní 
službu, noční 
uličky města 

znal za ta léta služby dokonale, stej-
ně jako noční opozdilce, které občas 
potkával. Náhle se zastavil a  jeho 
oči se upřely do tmy. Slabé zaskří-
pění z  míst od městské záložny ho 
utvrdilo v podezření – zloději. Bylo 
půl druhé ráno 29. 3. 1930 a nešťast-
ný příběh se odehrál takto. Jeden 
z  lupičů v  tento okamžik už páčil 
kancelářské dveře uvnitř spořitelny. 
Druhý z lupičů hlídal venku s pistolí 
Walter ráže 6,65 mm. Strážník Kubrt 
vyzval muže před spořitelnou, aby 
se legitimoval. Muž se dal na útěk, 

strážník ho udeřil obuškem a  sahal 
pro zbraň. Druhý muž v budově sly-
šel, že se něco děje a přišel pomoci. 
V  tom okamžiku se utíkající muž 
otočil a  třikrát na strážníka vystře-
lil. První ranou ho zasáhl do pravé 
strany prsou a  prostřelil mu plíci. 
Oba lupiči se pak dali na útěk. Při-
běhli k řece Orlici, pomocí loďky se 
dostali na druhou stranu a na ukry-
tých kolech ujeli. Strážník Kubrt byl 
převezen do nemocnice v  Opočně, 
kde za hodinu svému zranění pod-
lehl. Následovalo rozsáhlé hledání 
kasařů po celé republice. K dopadení 
pachatelů došlo náhodou, až po ně-
kolika měsících. Pardubické četnické 
stanici bylo oznámeno, že František 
Jelínek z Pardubic vyhrožuje své milé 
Ludmile S. s revolverem v ruce zabi-
tím. Četníci zatkli Jelínka a provedli 
v jeho bytě domovní prohlídku, aby 
našli revolver, kterým dívce vyhrožo-
val. Při prohlídce nalezli nejen revol-

ver, ale překvapivě i kasařské nářadí 
na vykrádání pokladen. Revolver se 
ráží shodoval se zbraní, kterou byl 
zastřelen strážník Kubrt. Při výslechu 
se Jelínek k loupeži a vraždě přiznal 
a  prozradil i  jméno svého komplice 
recidivisty Josefa Šírtka z  Ervěnic 
u  Chomutova, který ho k  loupežím 
přivedl. Kromě nepovedené loupeže 
v Týništi oba lupiči vykradli i poklad-
nu v Občanské záložně v Bohdanči, 
kde ukořistili 45.000 Kč a  poklad-
nu záložny v  České Skalici s  lupem 
12.000 Kč.

Strážník Karel Kubrt byl zabit ve 
věku 29 let, byl ženatý a  byl otcem 
od dětí. Jeho pohřeb se konal v úte-
rý 1.  4.  1930 v  15.30 hodin. Rakev 
s tělesnými ostatky byla vystavena na 
katafalku v důstojném prostředí rad-
ničního vestibulu. Na pohřbu byla 
veliká návštěvnost z řad místních ob-
čanů, obecního zastupitelstva v  čele 
se starostou Rudolfem Matějkou 

a zástupců okresního úřadu a soudu. 
Pohřbu se zúčastnilo 30 členů sboru 
četnictva a  na 130 uniformovaných 
členů samosprávné stráže bezpeč-
nosti nejen z okolí, ale i ze vzdáleněj-
ších míst. Z radničního vestibulu byla 
rakev přenesena do kostela sv. Miku-
láše, ve špalíru uniforem a občanstva, 
kde byly vykonány smuteční obřady. 
Po nich se smuteční průvod vypravil 
na poslední cestu na místní hřbitov. 
Se zesnulým se rozloučil procítěnými 
slovy děkan Císař a  starosta Rudolf 
Matějka. Nad hrobem byla provede-
na sbírka na děti zemřelého.

Fakta smutného příběhu jsou 
sestavena dle dobového tisku. Jed-
notlivé články se v  popisu události 
lišily ve spoustě podrobností. Proto 
se omlouvám, pokud některý údaj 
článku není zcela přesný.

Štěpán Tomašík
Spolek přátel města  
Týniště nad Orlicí
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LOgOPEDIE

tEmNO HRáLO V mORAVském PLumLOVě A kŘtILO kNIžNÍ BuDku

   

Stále více dětí se v dnešní „uspě-
chané“ době potýká s  problémy 
a  vadami řeči. Děti špatně vyslo-
vují souhlásky, polykají slova nebo 
jim je všeobecně špatně rozumět 
a mluví velmi málo.

Knihovna se snaží rodičům těch-
to dětí a převážně samotným dětem 
pomoci, a  proto pro ně připravila 
tematický kufřík Logopedie, který 
obsahuje pomůcky a vybranou lite-
raturu k dané problematice.

V  dětském oddělení knihovny 
jsou k  možnosti vypůjčení nově 
pořízené společenské hry, které se 
rovněž týkají daného tématu.

Nejdůležitější ovšem je neodklá-
dat problémy s řečí a navštívit nej-
prve odborného lékaře – logopeda. 
Ten správně určí, jak nejlépe dítěti 
pomoci s  vadou řeči a  jaké cviky 
jsou pro něj vhodné.

Knihovna vám k dané problema-
tice nabízí k vypůjčení velké množ-
ství knih a her.

Beletrie:
•	 NASTOUPILOVÁ, Dita: Dys-

grafie: aktivity pro děti se speci-
fickou poruchou učení

•	 PĚNKAVOVÁ, Helena: Poví-
dám…Naučte se a  procvičte 
hlásky: P-B-M-F-T

•	 PĚNKAVOVÁ, Helena: Po-
vídám, povídáš o…Naučte se 
a  procvičte hlásky D-Ď-Ť-Ň-
-CH-K-J-G-N

•	 PĚNKAVOVÁ, Helena: Poví-
dám, povídáš, povídáme o…
Naučte a  procvičte hlásky: C-S-
-Č-Z-Ž-Š-Ř-L-R

•	 HAVLÍČKOVÁ, Marie: Logope-
dické hádanky. Veršované dopl-
ňovačky k  procvičování výslov-
nosti

•	 ŠPLÍCHAL, Antonín: Nauč mě 
mluvit

•	 HRUBÍNOVÁ, Markéta: Co mi 
povíš, Matěji?

•	 FIALOVÁ, Ivana a kolektiv: Ro-
zumíš mi?

•	 KLENKOVÁ, Jiřina: Diagnostika 

předškoláka
•	 EICHLEROVÁ, Ilona: Já mám 

v krabici cukr a krupici
•	 PÁVKOVÁ, Bohdana: Řehoři, 

řekni Ř
•	 STARÁ, Ester: Žežicha se neříká
•	 KÁBELE, František: Obrázková 

škola řeči
•	 ŽIŠKA, Pavel: O  botě, která si 

šlapala na jazyk
•	 STARÁ, Ester: Mařenka už říká 

Ř!
•	 STARÁ, Ester: Povíš mi to?
•	 NASTOUPILOVÁ, Dita: Dysle-

xie: aktivity pro děti se specific-
kou poruchou učení

Společenské hry:
Od 6 – 7 let

•	 Přečtu Ti, mami: vzdělávací hra 
(Alexander)

•	 Kvíz: proč mají kočky vousy? 
(Granna)

•	 Trio (Granna)
•	 Activity : Junior Turbo (Piatnik)

•	 Předškolní děti
•	 Králík Kuk: máte za ušima? 

(Mindok)
•	 Malá velká myška: hra s protikla-

dy (Granna)
•	 Nové hádanky Dráčka Fráčka 

(Granna)
•	 Mluvím správně: vzdělávací hra 

(Alexander)
•	 Kvarteto s plastelínou (Granna)
•	 Říkej a  předváděj: předškoláci 

(Efko)
•	 Zábavné hlásky: vzdělávací hra 

(Alexander)
•	 Zábavné slabiky: vzdělávací hra 

(Alexander)
•	 Chytrá lokomotiva : vzdělávací 

hra (Alexander)
•	 Zajíc v pytli (Granna)

Od 2 do 4 let
•	 Auta (Granna)
•	 Maminky (Granna)
•	 Říkej a předváděj: batolata (Efko)
•	 Loto dům (Granna)

   

V  Plumlově mají zámek. Také 
zámeckou kavárnu se 47 druhy káv, 
zámeckou hospůdku s  výborným 
grilovaným hermelínem a bývalou 
zámeckou konírnu, kde se hraje di-
vadlo. Nově najdete na zámeckém 
nádvoří i  knižní budku. Vypadá 
trochu jako ptačí, jenom je větší 
a plná knih, které darovali milovní-
ci dobrého čtení.

Přijdete, otevřete budku, vybe-
rete si knížku a doma si ji v klidu 
přečtete. Potom ji zase vrátíte ane-
bo si ji necháte a do budky dáte ji-
nou. Důležité je, aby knihy kolovaly 
a hlavně…. aby se četly.

V Plumlově takovou knižní bud-
ku slavnostně otevřeli 9. září 2017. 
Právě v  den, kdy jsme měli v  zá-

mecké konírně hrát divadelní 
představení „Našemu Plumlovu“. 
Jezdíme hrát na Moravu začátkem 
září už od roku 2004 (tenkrát to 
byl Kostlivec v  bufetu) téměř ka-
ždoročně. Těšíme se a  jsme tam 
opravdu rádi. Proto jsme s potěše-
ním přijali nabídku stát se kmotry 
knižní budky. Bylo velice milé vi-
dět, jak chodí lidé a dávají do nově 
otevřené, ještě prázdné budky své 
vlastní knihy. I  my jsme přišli se 
svojí troškou do mlýna. Tedy vlast-
ně do budky a věnovali Moravě pár 
„českých“ knih.

Večer jsme odehráli představení 
ve velmi příjemné atmosféře a jako 
třešnička na dortu pro nás bylo 
opětovné pozvání od plumlov-

ských na příští rok. Rádi přijede-
me, rádi zahrajeme divadlo a  rádi 
přivezeme nějaké nové poklady do 
knižní budky.

Závěrem nám dovolte, abychom 
ještě jednou na dálku popřáli 
plumlovské knižní budce hodně 

zajímavých knížek a  hodně vzor-
ných čtenářů. Protože, jak řekl Jan 
Ámos Komenský: „Nemilovat kni-
hy znamená nemilovat moudrost. 
Nemilovat moudrost však znamená 
stávat se hloupým“.

Divadelní soubor Temno
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48. TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2017

pá 6. 10. 2017 / 18:00 hod.

Prostě čokoláda
Divadelní soubor ZUŠ „Nedochvilní“/Týniště n. Orl.
První celovečerní představení divadelního souboru ZUŠ “Nedochvilní”, 
které na motivy stejnojmenného fi lmu zpracovala a režíruje Veronika 
Půlpánová. Přijďte se podívat na nastupující novou generaci
týnišťských ochotnických divadelníků.
Vstupné: 50 Kč

pá 13. 10. 2017 / 18:30 hod.

Vernisáž obrazů Václavy Macků

pá 13. 10. 2017 / 19:30 hod.

Naši naši furianti
Divadelní spolek VICENA / Ústí n. Orl.
Stroupežnického Naši Furianti byli uvedeni jako realistické drama na 
jevišti Národního divadla již v r. 1887. V posledních letech tuto hru řada 
souborů uvádí jako komedii. Jak na to šla VICENA? Určitě Vás pobaví 
a možná i dojme příběh o “tendru” na místo ponocného, který není 
prost intrik a pomluv, nezbytných ingrediencí naší národní povahy. 
Těšte se na pětatřicet herců a muzikantů na jevišti.
Vstupné: 100 Kč

ne 22. 10. 2017 / 15:00 hod.

Ženich pro čertici
Divadelní spolek ERBEN / Miletín
Přijďte se s dětmi podívat na veselou pohádku o tom, 
jak se vdavekchtivá čertice dostane na zem a za pomoci čertovského 
kolegy a kouzelných bot dosáhne svého. 
A jak to má v pohádkách být – dobro a zdravý rozum zvítězí.
Vstupné: 70 Kč

ve foyer doprovodné akce s dětmi a pro děti v režii MŠ U Dubu

pá 3. 11. 2017 / 20:00 hod.

Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť
Nové sdružení neorganizovaných 
třebechovických divadelníků / Třebechovice p. O.
Muzikálový příběh ze starého Egypta v rytmu rockenrolu pro sóla, sbor, 
tanečníky a rockovou kapelu.
Základ Josefova příběhu tvoří Starý zákon, respektive jeho první Kniha 
Mojžíšova (Genesis). Příběh o tom, že člověk by neměl zapomenout 
na svůj sen. Při tom snem můžeme rozumět náhodný výjev ve spánku, 
ale také uvědomělý, ba vytoužený cíl našeho konání.
Vstupné: 100 Kč

ne 12. 11. 2017 / 17:30 hod.

Beseda s herci
Jiřím Lábusem
a Oldřichem Kaiserem.
Vstupné: zdarma na vstupenku 
na představení Žena za pultem 2 / ostatní 50 Kč

ne 12. 11. 2017 / 19:30 hod.

Žena za pultem 2
Pult osobnosti
Divadlo Kalich/Praha
Legendární vševědoucí levicová prodavačka
se vrací ve vizionářské komedii! 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka 
v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou 
může být pravda!
Vstupné: 320 Kč

pá 24. 11. 2017 / 19:30 hod.

Šašek nebo politik
Divadelní soubor Temno / Týniště n. Orl.
Premiéra v režii Evy Drábkové, která o ní říká:
…naše hra se snaží diváky pobavit i potěšit a touží vzdát hold takovým 
tvůrcům, jako byl např. Terry Pratchett, kteří nás svým dílem posunují 
do říše fantazie, nadhledu a pábitelství …
Poprvé v historii DS Temno ve spolupráci 
s taneční skupinou SMOT ART/Týniště n. Orl. 
Vstupné: 100 Kč

www.kc.tyniste.cz

Bližší informace na www.kc.tyniste.cz,
předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693.

Partneři:
ODEKO s.r.o.
Lékárna U krále Jiřího
Květinářství Hana Dobešová 

Akce se koná
za fi nanční podpory 
Královéhradeckého kraje
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Ohlašuje:

ZAMYKÁNÍ VODÁRENSKÉ VĚŽE

poslední letošní možnost navštívit
památku místního významu
a zároveň výstavu fotografií

„Město a jeho lidé“

1. října 15 – 18 hodin

drobné občerstvení, táborák, hudba

vstup volný



„NEJEN VZDěLáVáNÍm k PEstŘEJšÍmu žIVOtu.“
Vážení občané,

i v  letošním roce bychom vás 
chtěly pozvat na již tradiční Týden 
vzdělávání dospělých.

O co vlastně jde?
Týden vzdělávání dospělých 

2017 v  Královéhradeckém kraji 
probíhá každý rok zhruba ve stej-
nou dobu a otevírá dveře široké 
veřejnosti. V  rámci něj nabízíme 
pestrý program zaměřený na vzdě-
lávání, osobní rozvoj, komunikaci, 
řešení problémů apod. Aktivity 
budou probíhat v  prostorách spo-
lupracujících organizací a Úřadu 
práce ČR, na kontaktním pracovišti 

v Rychnově n. Kn.
Letos se uskuteční 6. - 10. 11. 

2017, a my budeme rády, když se 
rozhodnete zúčastnit se některé 
z  jeho zajímavých akcí. Nenechte 
se poplést tím, že aktivity probí-
hají i na úřadu práce. Skutečně se 
může zúčastnit kdokoliv z  široké 
veřejnosti – studenti, důchodci, 
zaměstnaní, podnikající, muži, 
ženy……… TVD je akcí nezisko-
vou a účast pro veřejnost je zdarma 
na všech aktivitách.  Všichni jste 
srdečně zváni.

Letošní TVD jsme se snažily po-
jmout s novým nádechem a se za-

jímavými prožitky. Chtěly jsme se 
zaměřit převážně na tvořivost, kre-
ativitu, praktické ukázky a sdílení 
zkušeností, protože i to jsou způ-
soby, kde může člověk vzdělávat a 
poznávat sám sebe. 

Program se stále ještě tvoří, ale 
už nyní je vidět, že bude velmi 
různorodý. Můžeme se těšit třeba 
na takové akce jako: Komunikace 
mezi partnery; Pečení chleba; Jím 
zdravě, ale nehubnu; Arteterapie; 
Úskalí předluženosti; Nákup přes 
internet a řadu dalších.

Jejich kompletní přehled bude 
zveřejněn v  regionálním tisku, na 
plakátovacích plochách, na www.

kr-kralovehradecky.cz  a na http://
portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk. Tiště-
ná verze programu bude k vyzved-
nutí na úřadech práce.

Další informace Vám mohou 
podat: 

Mgr. Markéta Klofáčová Pavlová, 
e-mail: marketa.klofacovapavlo-

va@uradprace.cz, tel.: 950 159 432 
Ing. Alena Martincová, e-mail: 

alena.martincova@uradprace.cz, 
tel. 950 159 323

Na vaši návštěvu se těší pracov-
nice poradenství Úřadu práce ČR, 

kontaktní pracoviště  
v Rychnově n. Kn. 
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kAPLE „NA VOkLIku“ V týNIštI ZNOVu ZÍská sVůJ DucHOVNÍ I LOkáLNÍ VýZNAm

LONDýN Z PARDuBIc?

Na jaře tohoto roku proběhla ob-
nova kapličky „Na Vokliku“ v Týništi 
nad Orlicí. Konkrétně šlo o celkovou 
výmalbu spojenou s dalšími nezbyt-
nými úpravami a  vytvoření kach-
lového obrazu „na míru“ pro tuto 
stavbu. Celá iniciativa obnovy kap-
ličky vyvrcholí v neděli 8. října 2017 
v  týnišťském kostele sv. Mikuláše, 
kdy bude obraz slavnostně posvěcen 
a následně v kapli instalován.

Kapli „Na Vokliku“ nechal posta-
vit častolovický hrabě Leopold na 
paměť neštěstí, během něhož v roce 
1902 zahynula jeho dcera Henrie-
tta. Na tomto místě se tenkrát setkal 
s poslem, který mu tragickou událost 
oznámil. Událost se odehrála během 
projížďky na poníkovi, na němž malá 
Henrietta seděla. Poník se polekal 
stroje, který na poli poháněl mlátič-
ku, splašil se a uklouzl tak nešťastně, 
že upadl na malou jezdkyni a způso-
bil jí tak zranění, kterým v několika 
minutách podlehla.

Ačkoliv má tato malá kaplička po-
měrně bohatou historii, v posledních 
letech částečně ztratila svůj původní 
duchovní i  lokální význam. Delší 
dobu nebyla renovována a  v  jejím 
nitru chyběl obraz či jiný náboženský 

artefakt. V  současnosti je již kaple 
obnovena a  připravena k  umístění 
nového kachlového obrazu zhoto-
veného „na míru“ právě pro tuto 
sakrální památku v  našem městě. 
Obraz znázorňuje týnišťský kostel sv. 
Mikuláše a třígenerační rodinu, kte-
rou svým pláštěm ochraňuje Panna 
Maria. Jeho autorkou je paní Marie 
Klimešová z Poličky.

Ráda bych jménem naší místní 
organizace KDU-ČSL poděkova-
la všem, kdo se na opravě kapličky 
podíleli – ať už finančně nebo svou 
prací, a zároveň vás pozvala na slav-
nostní posvěcení obrazu, které se 
uskuteční v  neděli 8.  října  2017 po 
mši v  kostele sv. Mikuláše v  Týništi 
(mše začíná v 9:00). Po svěcení pře-
jdeme ke kapli, do níž bude obraz na-
instalován, seznámíme se její historií 
a v modlitbě poděkujeme za zdárný 
průběh oprav. Na závěr budou naše 
modlitby patřit všem občanům Tý-
niště nad Orlicí – od nejmladších až 
po nejstarší. Všem rodinám a dobro-
dincům budeme vyprošovat ochranu 
Marie z Nazareta a vše dobré.

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města za KDU-ČSL, 

iniciátorka a spolurealizátorka opravy

Sen se stal skutečností!
Chcete vidět Big Ben, Tower 

Bridge, vyzkoušet Londýnské oko 
nebo vyrazit za nákupy na Oxford 
Street? Město historických památek 
a  výhodných nákupů otevřelo své 
brány pro cestující z  východních 
Čech, ale také třeba z Kolína, či Jihla-
vy. Anglický skvost na řece Temži se 
tím stává ještě dostupnější. Největší 
evropská nízkonákladová letecká 
společnost Ryanair ve spojení s  Le-
tištěm Pardubice od 5.  září otevřelo 
novou přímou linku Pardubice-Lon-

dýn. Od podzimu navíc přivítá ces-
tující nový moderní terminál. „Vý-
stavba terminálu nabídne cestujícím 
moderní pohodlné prostory a doplň-
kové služby i novou příjezdovou ko-
munikaci,“ uvedl náměstek hejtma-
na pardubického kraje pro dopravu 
Michal Kortyš.

Nejlepším obdobím k  prohlíd-
ce Londýna je září a  říjen. Obvykle 
bývá teplo a minimum dešťů. Za ná-
kupy je nejpříhodnější vyrazit hned 
po Novém roce, kdy jsou výprodeje 
v plném proudu, ovšem díky posilu-

jící koruně jsou zde nákupy výhodné 
po celý rok. Můžete navštívit i Britské 
muzeum, které je jedním z největších 
a  nejvýznamnějších center historie 
a  kultury na světě, a  vstup je, světě 
div se, zdarma jako v celé řadě dal-
ších londýnských muzeí a galerií.

Pro mnoho z  nás je Letiště Par-
dubice svou blízkostí velmi dobře 
dostupné a proti jiným letištím světa 
nabízí další velkou výhodu - parko-
vání zdarma. Odlety do Londýna 
a zpět budou 3× týdně, a to v úterý, 
ve čtvrtek a  v  sobotu. Od listopadu 

ke komfortu připočtěme ještě nový 
terminál. Ceny letenek začínají od 
neuvěřitelných 799 Kč (pokud však 
budete mít štěstí, můžete pořídit le-
tenky v akci ještě levněji)!

„Letiště Pardubice očekává, že tuto 
linku může využít kolem padesáti ti-
síc lidí ročně. Lety se pro velký zájem 
dobře plní, doporučujeme proto ces-
tujícím, aby si výhodné letenky poří-
dili v předstihu,“ řekla nám ředitelka 
letiště Hana Šmejkalová.

www.airport-pardubice.cz, www.
ryanair.com
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škOLská RADA PŘI ZákLADNÍ škOLE V týNIštI NAD ORLIcÍ

PEDAgOgIčtÍ PRAcOVNÍcI ZákLADNÍ škOLY 
týNIště NAD ORLIcÍ VE škOLNÍm ROcE 2017/2018

VÍtámE NOVé PRVňáčkY NA Zš týNIště NAD ORLIcÍ VE škOLNÍm ROcE 2017/2018

   

Dne 30.  06.  2017 skončilo 
funkční období školské rady, kte-
rá působí při Základní škole Týni-
ště nad Orlicí. Za tříleté působení 
se vyměnili někteří členové škol-
ské rady. Původně školská rada 
byla ve složení: za učitele Mgr. 
Martínková – předseda, Mgr. 
Valentová, za zřizovatele – Mgr. 
Polášková, p. Křišťáková, za rodi-
če – Ing. Prausová, Ing. Gavulová.

Mgr. Polášková a Mgr. Martín-
ková na své funkce rezignovaly 
a při doplňujících volbách za pe-
dagogy byla zvolena Mgr. Burešo-

vá. Zřizovatel jmenoval p. Rydry-
cha, který byl zvolen předsedou.

Na základě žádostí rodičů a ve 
spolupráci s  ředitelem školy, zři-
zovatelem, učiteli a rodiči se škol-
ské radě podařilo následující:
•	 Školní družina je do 16:30 ho-

din
•	 Platba družiny je možná přes 

účet
•	 Děti mohou družinu navštěvo-

vat od 1-5 třídy
•	 Otevřelo se další oddělení dru-

žiny a nepřekračuje se povolený 
limit

•	 Investuje se do vybavení družin
•	 Pokračuje na škole výuka rus-

kého jazyka
•	 Byl znovu obnoven lyžařský 

výcvik
•	 Pitná voda na chodbách
•	 Vráceny dveře na chlapeckých 

WC
•	 Základní hygienické potřeby na 

WC – toaletní papír, utěrky, ná-
šlapné koše, mýdlo atd.

O  své činnosti informuje škol-
ská rada na stránkách ZŠ v  sekci 
školská rada – Zápisy z  jednání 

školské rady.
Dne 15.  05.  2017 se konaly 

volby do školské rady. Za peda-
gogy byli zvoleni: Mgr. Finová, 
Mgr. Haupt, za rodiče: p. Dostál, 
Ing. Kolář, zřizovatel jmenoval: 
p. Rydrycha a  p. Křišťákovou. 
Funkční období školské rady 
končí 30. 06. 2020.

Své připomínky, náměty, stíž-
nosti atd. můžete zasílat na adre-
su: skolska.rada@centrum.cz.

Jana Křišťáková

I. s t u p e ň

T ř í d a Třídní učitel (ka)

1. A 18 Skalický Jan
1. B 17 Tulková Iva
1. C 16 Kindlová Oldřiška
2. A 20 Dolečková Šárka
2. B 21 Lohniská Lenka
2. C 18 Syrová Martina
3. A 21 Dolečková Šárka
3. B 22 Viková Iva

3. C 23 Hubnerová Zdeňka
4. A 19 Skořepa Aleš
4. B 17 Richterová Andrea
4. C 18 Ptáčková Petra
5. A 21 Boháčová Jana
5. B 25 Brýdlová Hana
5. C 24 Finová Svatava
 
II. s t u p e ň

T ř í d a Třídní učitel (ka)

6. A 24 Kozel Miroslav

6. B 23 Fabiánová Marie
6. C 23 Haupt Tomáš
7. A 23 Pinková Martina
7. B 23 Bubnová Dita
7. C 21 Šimánová Hana
7. D 24 Školníková Ilona
8. A 27 Klaška Jaroslav
8. B 24 Culková Lenka
8. C 27 Marek Ivan
9. A 20 Havrdová Lucie
9. B 23 Burešová Edita
9. C 18 Kučerová Hana

Netřídní učitelé : Hejnová Renata, 
Koldinská Vlasta, Erbenová Ro-
mana, Čížková Ilona, Marušáková 
Veronika Martinková Dana,
Kajn Milan, Šejnová Pavlína, 
Schmidová Zdeňka, Štěpánková 
Soňa, Anděla Suchá
Vychovatelky ŠD : Kubcová Vla-
dimíra, Šimková Jana, Janušová 
Tereza, Sekyrová Petra, Marcela 
Bělková

   

A opět začal školní rok, tentokrát 
až v pondělí 4. 9. 2017.V tento den 
měla naše škola 600 žáků, rozděle-
ných do 28 tříd. Náhodný je počet 
žáků I. a II. stupně – 300 a 300 dětí.
Pozornost budu věnovat těm nej-
menším žákům 1. tříd – prvňáč-
kům. Jejich počet je o něco menší 
než v loňském roce (o padesát), ale 
přesto jsou rozděleni do tří tříd 
a jejich třídní učitelé se jim mohou 
dostatečně věnovat.
I  v  letošním školním roce zakou-
pila škola pro tyto nejmenší žáky 
balíčky v hodnotě 200 Kč na žáka 
se základními školními pomůcka-
mi. Krajský školský úřad zakoupil 

pro všechny žáky 1. tříd batůžky 
s  reflexním označením a  firma 
BOVYS, která dodává naší ško-
le v  rámci projektu OVOCE DO 
ŠKOL, předala prvňáčkům kra-
bičky s  bloky, tužkami a  dalšími 
drobnostmi.
Přejme všem žákům základní ško-
ly, ať v  tomto školním roce mají 
jen samé pěkné známky, mini-
mum kázeňských opatření a  pří-
padných „ průšvihů“ a  učitelům 
hodně zdraví a pevné nervy až do 
29. 6. 2018.
Mgr. Milan Kajn, ředitel ZŠ Týni-
ště nad Orlicí Vítáme nové prv-
ňáčky na ZŠ Týniště nad Orlicí ve 

školním roce 2017/2018
A opět začal školní rok, tentokrát 
až v pondělí 4. 9. 2017.V tento den 
měla naše škola 600 žáků, rozděle-
ných do 28 tříd. Náhodný je počet 
žáků I. a II. stupně – 300 a 300 dětí.
Pozornost budu věnovat těm nej-
menším žákům 1. tříd – prvňáč-
kům. Jejich počet je o něco menší 
než v loňském roce (o padesát), ale 
přesto jsou rozděleni do tří tříd 
a jejich třídní učitelé se jim mohou 
dostatečně věnovat.
I  v  letošním školním roce zakou-
pila škola pro tyto nejmenší žáky 
balíčky v hodnotě 200 Kč na žáka 
se základními školními pomůcka-

mi. Krajský školský úřad zakoupil 
pro všechny žáky 1. tříd batůžky 
s  reflexním označením a  firma 
BOVYS, která dodává naší ško-
le v  rámci projektu OVOCE DO 
ŠKOL, předala prvňáčkům kra-
bičky s  bloky, tužkami a  dalšími 
drobnostmi.
Přejme všem žákům základní ško-
ly, ať v  tomto školním roce mají 
jen samé pěkné známky, mini-
mum kázeňských opatření a  pří-
padných „ průšvihů“ a  učitelům 
hodně zdraví a pevné nervy až do 
29. 6. 2018.

Mgr. Milan Kajn,  
ředitel ZŠ Týniště nad Orlicí 

Dám odměnu 3.000 Kč  
i více za sehnání starého traktoru 

nebo pásáčku (i nepojízdného). Ne 
inzeráty. Prosíme pomozte nám, 
budujeme nové muzeum starých 

traktorů pro další generace. 
Tel. 777 154 614
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mAtEŘské cENtRum RAtOLEst

DALšÍ AkcE V ŘÍJNu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC říjen

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BATOle

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

HeRnA
FlÉTnA - začátečníci školka
+ odvádíme děti do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) 
od 16 h.
VČelIČKA I.
– pro děti od 2 do 4 let, zpívání, tvoření,
hry, sportování…

14:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HeRnA
MIMIn
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců 
(dle zájmu, rozdělení do dvou skupin)

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

HeRnA
FlÉTnA – školáci
Flétnička – pokr. školka
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti 
a rodičů od 17:00 h.

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

sT

HeRnA
ROlnIČKA
– zpívání, básničky, tanečky…pro děti: 2-4 roky

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

HeRnA
VČelIČKA – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry, sportování.
VŠeZnÁleK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…
FlÉTnA – pokr. školka

14:00-18:00
15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

ČT
dětský klub Koala 8:00-12:00 (soukr. akce)
CVIČení s kočárky od 9:30 (sraz před MC)

08:00-12:00
od 10 h.

soukromá Angličtina
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00

PÁ HeRnA
Hlídání dětí - dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

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

Odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

14:30-18:00
od 15:00 h.

   

■ 13.–15. 10. (Pá-ne) Víkendový pobyt rodin v Říčkách, téma: Indiáni

■ 19. 10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KnIHOVně,
 od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

■ 19. 10. (Čt) Odpolední dílnA pro děti a rodiče,
 od 16:00 h, téma: svíčky

■ 26.–30. 10. (Čt-Pá) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

kontakty výboru mc Ratolest:

J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
H. Prokopová 777862483, m. koubová 777 608 207

činnost mc Ratolest podporuje město týniště n. O.
a královéhradecký kraj. Děkujeme!

VýZVA
Vážení spoluobčané,
příští rok v říjnu budeme slavit 

100. výročí vzniku samostatného 
československého státu a zároveň 
vzpomínat konce Velké války, 
která byla později označena jako 
1. světová. Z  Týniště nad Orlicí 
a  okolních obcí se této války zú-
častnily přes čtyři stovky mužů, 
jak v  řadách Rakousko-uherské 
armády, tak později v  legionář-
ských sborech. Přes šedesát z nich 
se z bojišť a lazaretů domů nikdy 
nevrátilo.

V  letošním roce vznikla v  Tý-
ništi nad Orlicí neformalní sku-
pina amatérských badatelů, která 
si klade za cíl zpracovat dostup-
né informace o  tomto období 

v  našemu regionu. Naším hlav-
ním cílem je vydat k výročí oslav 
konce války v říjnu příštího roku 
vzpomínkovou publikaci. Součás-
tí této práce bude i  shromáždění 
informací o aktivních účastnících 
války z  Týniště nad Orlicí a  při-
lehlých obcí. V této souvislosti si 
dovolujeme obrátit se na místní 
veřejnost s  žádostí o  spoluprá-
ci. Prosíme všechny, kdo doma 
uchováváte jako památku na své 
předky jakoukoli dokumentaci 
nebo předměty z  toho období, 
abyste je poskytli zápujčkou k za-
pracování do připravované publi-
kace. Máme zájem zejména o  fo-
tografie, korespondenci, deníky, 
vojenské doklady a artefakty, do-

kumentující osudy našich předků 
během války a  v  období formo-
vání prvního československého 
státu. Oceníme rovněž písemně 
zpracované vzpomínky tradované 
ve vaší rodině nebo jakékoli ma-
teriály vztažené k tomuto období 
a  našemu regionu. Publikace se 
bude věnovat především Týništi 
nad Orlicí a obcím Křivice, Rašo-
vice, Petrovice nad Orlicí a Štěpá-
novsko.

Historické materiály můžete 
poskytnout následujícím způso-
bem. Jejich zapůjčením v sekreta-
riátu starosty města Týniště nad 
Orlicí u  paní Petry Čížkové (tel. 
494 337 330), po jejich naskeno-
vání, případně pořízení fotodo-

kumentace, vám budou materiály 
vráceny poštou nebo osobně dle 
dohody. Pokud již disponujete 
nějakou dokumentací v  elektro-
nické podobě, můžete ji poskyt-
nout prostřednictvím e-mailové 
adresy tno.velka.valka@seznam.
cz. Můžete nám rovněž zavolat na 
telefonní číslo 777 759 511 a  do-
hodnout formu zápujčky osobně. 
Předání a převzetí jakýchkoli ma-
teriálů bude stvrzeno předávacím 
protokolem a souhlasem poskyto-
vatele s publikováním dat. Všem, 
kteří propátrají rodinné archivy 
a půdy a přispějí k našemu bada-
telskému úsilí, předem děkujeme.
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datum- den čas název druh místo konání

1. 10. ne 15:00 – 18:00 Zamykání Vodárenské věže zábava Vodárenská věž

2. 10. po 9:30 četli jste také Foglara? dámský klub beseda Mě knihovna

3. 10. út
14:30 Den stromů beseda Klub důchodců

17:30 – 20:00 PEDIg – tvoření s přírodními proutky tvoření DDM

4. 10. st

13:00 – 17:00 malování na kameny tvoření Mě knihovna

15:30 Povídání o rybářství a rybách beseda Mě knihovna

17:00 – 19:00 DOmINION – večer her hry DDM

6. 10. pá
15:00 Botanická vycházka divadlo Mě knihovna

18:00 Prostě čokoláda (48. týnišťský divadelní podzim) divadlo Kulturní dům

7. 10. so
Posvícení zábava Křivice – hřiště

19:00 – 21:30 kurz společenského tance tanec Kulturní dům

8. 10. ne
14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

15:00 – 17:00 Nedělní herní odpoledne - deskovky hry DDM

10. 10. út
17:30 – 19:30 Dílna pro všechny – FIMO Kaktusy tvoření DDM

19:00 The pink elephants (Růžoví sloni) 
koncet kontrabasového kvarteta vážná hudba Kulturní dům

12. 10. čt 17:00 špillarovi – sRI LANkA přednáška Mě knihovna

13. 10. pá 19:30 Naši naši furianti (48. týnišťský divadelní podzim) divadlo Kulturní dům

14. 10. so 19:00 – 21:30 kurz společenského tance tanec Kulturní dům

15. 10. ne 7:00 – 12:00 celostátní výstava českých plemen slepic a klubu Australek výstava Areál chovatelů

16. 10. po 18:00 žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného 
oboru hudba sál ZUŠ

17. 10. út 17:30 – 20:00 PEDIg – pletení z přírodního materiálu tvoření DDM

18. 10. st 16:00 turnaj uBONgO a DOBBLE hry DDM

19. 10. čt 10:00 – 11:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení Mě knihovna

21. 10. so 19:00 – 21:30 kurz společenského tance tanec Kulturní dům

22. 10. ne

6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže výstava Areál chovatelů

14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

15:00 ženich pro čertici (48. týnišťský divadelní podzim) divadlo Kulturní dům

24. 10. út 17:30 – 19:30 Dílna pro všechny – BAtIkA kLAsIkA barvení textilu tvoření DDM

26. 10. čt celodenní Výlet do podzimní ZOO zábava DDM

27. 10. pá 8:00 – 15:00 strašidlácké sluníčkohrátky - hry, malování, sport zábava DDM

28. 10. so
7:00 – 12:00 celostátní výstava králíků český albín a Hototský + okresní 

výstava králíků, holubů a drůbeže výstava Areál chovatelů

19:00 – 21:30 kurz společenského tance tanec Kulturní dům

31. 10. út 17:30 – 19:30 Dílna pro všechny – LAmPIÓNY výroba lampiónů tvoření DDM
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Úterý 3. 10. PEDIG 17.30 – 20 hod.
Zahajujeme pravidelné večery s přírodními proutky, se kterými se na-

učí 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 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Středa 4. 10. DOMINION 17 – 19 hod.
Pro začátečníky i  zkušené hráče, kteří si rádi hrají. Kromě Dominio-

nu nabízíme dalších 200 her v naší Hernotéce, přijďte nějakou vyzkoušet. 
Vstupné 20 Kč.

Neděle 8. 10. NEDĚLNÍ HERNÍ ODPOLEDNE 15 – 17 hod.
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy… My ale hrajeme 

tuto neděli deskovky, vhodné pro děti, mládež i  pro dospělé! Přijďte se 
nějaké naučit a zjistit, které by vás bavily. Vstupné 20 Kč.

Úterý 10. 10. DÍLNA PRO VŠECHNY – FIMO KAKTUSY 
17.30 – 19.30 hod.

Podvečerní dílna pro děti s rodiči, mládež i dospělé. Tentokrát čaruje-
me z polymerové hmoty malé kaktusy a přívěsky s razítky. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

Úterý 17. 10. PEDIG 17.30 – 20 hod.
Těšíme se na nováčky, kteří chtějí vyzkoušet pletení z přírodního ma-

teriálu a vytvořit si tak originální doplňky do bytu nebo stvořit dárky pro 
blízké. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Středa 18. 10. TURNAJ UBONGO A DOBBLE od 16 hod.
Odpolední turnaj pro všechny věkové kategorie. Kromě turnajových her 

si u nás můžete vyzkoušet hry z naší Hernotéky. Vstupné 20 Kč.

Úterý 24. 10. DÍLNA PRO VŠECHNY – BATIKA KLASIKA 17.30 
– 19.30 hod.

Výtvarný podvečer pro děti s doprovodem, mládež či dospělé. Vyzkou-
šíme si klasické batikování, vyvazování, rolování, kroucení, mačkání na 
prostíráních, a pak si můžete obatikovat tričko, ubrus, ponožky nebo třeba 
povlečení. Také můžeme připravit základ látky nebo trička na domalování 
a dorazítkování v další dílně. Přihlaste se, prosím, předem a domluvte si, 
co budete chtít dělat, nebo se přijďte podívat na inspiraci, snažíme se kaž-
dému vyjít vstříc. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Čtvrtek 26. 10. VÝLET DO PODZIMNÍ ZOO
Celodenní výlet do ZOO ve Dvoře Králové, pravděpodobně autobusem. 

ZOO je v  těchto dnech vyzdobená v  podzimním halloweenském hávu 
a my máme domluvený program se Zoolektorem, včetně kontaktní ZOO, 
kde si děti budou moci pohladit třeba hada. Přihlášky a bližší informace 
v DDM.

Pátek 27. 10. STRAŠIDLÁCKÉ SLUNÍČKOHRÁTKY 8 – 15 hod.
Prázdninový den si mohou školáci užít s  námi ve Sluníčku. Program 

bude hravý, výtvarný, sportovní a  samozřejmě strašidlácký. Přihlášky 
a bližší informace v DDM předem. Cena 130 Kč včetně oběda.

Úterý 31. 10. DÍLNA PRO VŠECHNY – LAMPIÓNY 17.30 – 19.30 hod.
Na čtvrteční akci město plné strašidel je dobré mít lampión a nejlepší 

je ten vlastnoručně vyrobený! Děti do 3. třídy s doprovodem. Přihlaste se, 
prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

   

V týdnu 14.–18. 8. se v DDM ob-
jevily Příšerky s.r.o., příměstský tábor 
určený pro předškoláky až třetí třídu. 
Natěšení, očekávání, překvapení, to 
vše děti určitě před tímto táborem 
pociťovaly. Děti zažily spoustu her, 
zábavy a  především dobrodružství. 
Martina Kumpoštová byla letos po-
prvé hlavní vedoucí: „Během tábora 
jsme vyjížděli na kolech, měli tábo-
rák, a hlavně jsme se vypravovali za 

různým dobrodružstvím, kde jsme 
se setkávali s  hlavními příšerkami 
Mikem a  Saliwenem. A  jako hrdi-
nové z filmu své schopnosti a doved-
nosti děti testovaly na námi připrave-
ném programu.“

Předposlední týden se DDM pro-
měnilo ve šmoulí říši. Na sportov-
ním volejbalovém táboře Šmoulo-
braní se sešly dívky od 1. do 8. třídy 
a se šmouly zažívaly spoustu aktivit. 

   

Stavěly se šmoulí domečky, pozná-
valy vlastnosti šmoulů a  tvořily se 
šmoulí alba na fotky. Součástí tábo-
ra byl i  minivolejbalový trénink na 
místním stadionu, výpravy na kolech 
a samostatné připravování jídla. Pro 
starší děvčata byl každý večer připra-
vený speciální program a  jejich tré-
ninky se také odlišovaly.

Táborové léto Domu dětí a  mlá-
deže dospělo do finále. Počasí vět-

šinou přálo, jídlo bylo výborné, děti 
se trochu osamostatnily, vyzkoušely 
si spoustu nových věcí a vedoucí, ti 
byli báječní, do příprav i  do průbě-
hu táborů dali spoustu času, energie 
a především srdce, takže se to odrá-
želo v atmosféře jednotlivých táborů. 
Děkujeme všem, kteří svůj volný čas 
věnovali o letošních prázdninách dě-
tem.

Eva Jenčíková

POsLEDNÍ táBORY VE sLuNÍčku
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RYBáŘské ZáVODY tENtOkRát ZA DEště

máJOVé HRátkY V kŘIVIcÍcH

     

Máme v něho pevnou důvěru, že 
nás slyší, kdykoliv o něco požádáme 
ve shodě s jeho vůlí.

1. J 5.14

Modlitební vztah k  Bohu, život 
v  modlitbě, to je základní konstan-
ta křesťanského života. Je to přitom 
věc intimní a  mnoha křesťanům se 
o ní těžko mluví, když se jich někdo 
zeptá. Pán Ježíš učil, že opravdovost 
modlitby se neměří počtem a  kva-
litou slov. Že Pán Bůh dobře ví, co 
máme na srdci. Nakonec naučil své 
učedníky modlitbu, ke které není tře-
ba už nic dodávat.

Jistě, modlitba Páně neobsahuje 

výslovně všechno, čím srdce přetéká, 
ale kromě jiného má v sobě z podsta-
ty modlitby to základní. To, bez čeho 
modlitba nedává smysl, a s čím jsou 
už další slova jaksi navíc, protože Pán 
Bůh je stejně zná, než je vyslovíme. 
V tomto smyslu je středem modlitby 
Páně prosba: buď vůle tvá.

Modlitba nemění primárně věci 
kolem, modlitba mění, prohlubuje 
náš vztah k Bohu, ladí nás podle Boží 
vůle. A když se v modlitbě přeladíme 
na vůli Boží, pak se pro nás může 
změnit všechno. To je veliká moc 
modlitby.

Všechny ostatní modlitby nejsou 
zbytečné a  stojí za to, pokud vedou 

k  poznávání, k  vrůstání do vůle 
Boží. I spolu s 1. listem Janovým pak 
v tomto ohledu nemůžeme přecenit 
možnosti vděčnosti a chvály.

Pane Bože, buď vůle tvá, jako 
v nebi, tak i na zemi a také v našem 
srdci, v  naší hlavě i  v  celém našem 
životě. Amen.

Píseň:
1. Bože, jenž jsi v nebesích, vyslyš 

prosbu dítek svých, žehnej slovu spa-
sení, ať jsme tvoje štípení.

2. Duchem svým nás obnovuj, 
ve vše dobré uvozuj, ať vždy rostem 
v moudrosti, v lásce tvé a milosti.

3. Amen, milý Otče náš, víme, že 
nám vše to dáš pro Ježíše milého, 
Spasitele našeho.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
378 Bože, jenž jsi v nebesích (nápěv 
1755, text L. B. Kašpar 1873).

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

8. 10. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

27. 10. – 10.30 h bohoslužby Dík-
činění s večeří Páně a s nedělní ško-
lou.

Jaroslav Matuška

Tradiční rybářské závody 
dětí, které se konaly v  nedě-
li 10.  září  2017 na vodní nádrži 
Sport, provázel letos déšť. I  přes 
nepřízeň počasí se na břehu sešly 
téměř čtyři desítky mladých rybá-
řů, a to nejen z Týniště nad Orlicí 
a  okolí, ale i  z  Prahy, odkud při-
cestoval nejvzdálenější účastník.

Ve skupině juniorů, kterým 
během závodu mohli pomáhat 
rodiče či zkušenější rybáři, se na 
první příčce s  341 body umístil 
Adam Štěnička z Týniště nad Or-
licí, druhá skončila Hana Finge-
rová z Kostelce nad Orlicí a  třetí 
místo obsadil Martin Macháně, 
který přijel z  Nového Města nad 
Metují.

Kategorii zkušenějších, kteří 
rybaří bez pomoci, ovládl s  vy-
sokým náskokem 527 bodů Da-

niel Tobolka z Nechanic. Stříbrná 
pozice patřila Josefu Slušnému 
z  Lípy nad Orlicí a  bronz získal 
Tomáš Suchý z Vamberka. Největ-
ší úlovek s mírou 66 cm se podařil 
v této kategorii rybáři Marku Šin-
tákovi z Hradce Králové.

Díky sponzorům získali krásné 
odměny nejen výše jmenovaní, 
ale i  ostatní účastníci, kteří ne-
odešli s  prázdnou. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat za pod-
poru, kterou místní organizaci 
Českého rybářského svazu po-
skytlo město Týniště nad Orlicí 
a obec Albrechtice nad Orlicí.

Poděkování patří také všem ry-
bářům a  návštěvníkům, s  nimiž 
měl tento oblíbený závod opět 
příjemnou atmosféru.

Štěpán Sedláček

Dne 20. 5. spojily své síly Osad-
ní výbor Křivice, TJ Sokol Křivice 
a  SK Ontário k  uspořádání Má-
jových hrátek pro děti i  dospělé. 
Akce proběhla za finanční pod-
pory města Týniště nad Orlicí 
a  ochoty přidat pomocnou ruku 

od zástupců všech tří organizací.
Program zahájila agentura Vosa 

jede, která zaujala především 
nejmenší účastníky. Jednalo se 
o pásmo písniček, tanečků a sou-
těží. Samozřejmě nechyběly od-
měny pro ty nejlepší. Poté násle-

doval workshop skupiny Ascarya, 
kde zájemci mohli nahlédnout do 
tajů či se zdokonalit v žonglování. 
Ti, kteří naše akce navštěvují, již 
věděli, že stejnojmenná skupina 
zakončí dětský program fantas-
tickou ohnivou show, kterou od-

měnili diváci velcí i  malí vřelým 
potleskem. Celé vydařené od-
poledne zakončila diskotéka DJ 
Čendy, který svým slovem celou 
akci provázel.

Dáša Stodůlková
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týNIšťské mEmORIáLY  
A VEŘEJNé AtLEtIcké ZáVODY

     

Oddíl kopané mužů v  Křivicích 
hrající pod hlavičkou místního TJ 
Sokola se v  loňské sezóně 2016-17 
udržel v nejvyšší soutěži OP II. tří-
dy Rychnovska. V konečné tabulce 
družstvo obsadilo jedenáctou po-
zici z  celkových čtrnácti účastní-
ků. Loňská sezóna celkově nebyla 
hodnocena jako úspěšná, původní 
plán byl pohybovat se ve středu 

tabulky. Na konci sezóny ukončil 
svou trenérskou činnost z  rodin-
ných a  pracovních důvodů Fanda 
Kulička. V  létě se na jeho místo 
posadil Ing. Milan Doskočil, který 
již u týmu v minulosti působil jako 
hráč i  trenér. V  letní přestávce do 
týmu přišlo několik nových tváří 
a tím se snad vyhneme problémům 
z  minulé sezóny s  nedostatečným 

počtem hráčů. Momentálně již 
probíhá soutěž 2017-18 a  po čty-
řech kolech jsme v  tabulce s deví-
ti body na krásném třetím místě. 
Tímto bych rád pozval diváky na 
zbývající podzimní utkání, kte-
rá sehrajeme v  útulném prostředí 
na hřišti TJ Sokola Křivice. (30. 9. 
v 16:30 - Ohnišov, 21. 10. v 15:30 – 
Zdelov, 4. 11. ve 14:00 – Kostelecká 

Lhota, 11. 11. ve 14:00 – Javornice).
Závěrem bych chtěl poděkovat 

městu Týniště, bez jehož každo-
roční finanční podpory si nedove-
deme fungování tohoto jediného 
organizovaného sportu v Křivicích 
představit.

Kočí Michal
sekretář TJ Sokol Křivice

V neděli 13. srpna 2017 proběhly 
na atletickém stadionu SK Týniš-
tě nad Orlicí, z.s., atletické veřejné 
závody a memoriály, a to 21. ročník 
memoriálu Ing. Františka Mato-
nohy ve skoku do dálky mužů, 14. 
ročník memoriálu Karla Bednáře 
ve skoku do výšky mužů a 4. ročník 
memoriálu Jindry Podhorníka ve 
skoku o tyči.

Závodů se zúčastnilo téměř 100 
startujících mužů a žen v kategori-
ích od mladších žáků až po dospě-
lé z 28 atletických oddílů ČR (mezi 
nimi i několik reprezentantů) a jed-
noho z Polska. Za poměrně hezkého 
počasí bylo zaznamenáno hodně 
kvalitních výkonů, několik osob-
ních rekordů atletů a překonány tři 
rekordy stadionu. V běhu na 400 m 
překonal rekord stadionu Vojtěch 
Mlynář z  TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, 
z.s., časem 48,45 s, v běhu na 800 m 
překonal rekord Filip Šnejdr z ASK 
Slavia Praha časem 1:51,26 min a ve 
skoku o  tyči David Holý z Atletiky 
Chrudim, z.s., skočil 4,70 m.

Za zdařilý průběh závodů děku-
jeme všem zúčastněným funkcioná-

řům SK a dobrovolníkům.

Z výsledků memoriálů:
memoriál Ing. Františka matono-
hy ve skoku do dálky:
1. David Holý, Atletika Chrudim, 
z.s. – 6,78 m; 2. Radoš Rykl, TJ 
Sokol Hradec Králové – 6,38 m; 3. 
Adam Grabmuller, ASK Slavia Pra-
ha – 6,37 m
memoriál karla Bednáře ve skoku 
do výšky:
1. Marek Bahník, TJ Sokol Hradec 
Králové – 2,01 m; 2. Tomáš Kos, SK 
Týniště nad Orlicí, z.s. – 1,80 m; 3. 
Vojtěch Stodola, TJ Svitavy, z.s. – 
1,60 m
memoriál Jindry Podhorníka ve 
skoku o tyči:
1. David Holý, Atletika Chrudim, 
z.s. – 4,70 m; 2. Radoš Rykl, TJ Sokol 
Hradec Králové – 4,40 m; 3. Václav 
Červinka, SK Týniště nad Orlicí, z.s. 
– 4,00 m, David Capoušek, TJ Sokol 
Hradec Králové – 4,00 m

Za oddíl atletiky SK Týniště n. 
Orlicí, z.s. - Ing. Jiří Tyahur

fotogalerie na 4. straně obálky
Foto - Jiří Kottas

Horní řada zleva: Brandejs Tomáš, Jícha Roman, Pojezdala Radek, Štěpán Lukáš, Zima Václav, Sršeň Jiří, Kulička František (trenér), Sehnal Zdeněk, 
Kočí Michal, Plašil Jan (vedoucí mužstva). Dolní řada zleva: Kučera Tomáš, Karkula Petr, Vlček Jan, Vystavěl Dominik, Tobiášek Ladislav, Matička Ond-
řej, Seibert Matěj

26. „Týnišťská desítka“
Tradičně se ve sváteční den v sobotu 28. října 2017 
poběží 26. ročník silničního běhu „Týnišťská desítka“ 
(10 km). Závod je zařazen do seriálu „Velká cena 
východočeské oblasti“ a „Iscarex Cupu“.   Účastnicky 
rekord 253 vytrvalců je z roku 2013. Vypsáno je osm 
kategorií mužů, žen a veteránů. Pořadatelé z atletického 
oddílu připravili také odměny za překonání traťových 
rekordů, které drží Josef Pomikálek časem 31:07 min. 
(1999) a Anna Pichrtová časem 34:18 min. (2001). 

Součástí sportovní akce budou ve spolupráci  
s Domem dětí a mládeže běžecké závody 
předškolních dětí až staršího žactva od 9.00 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, oddíl atletiky SK 
Týniště nad Orlicí, z.s.
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