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A) Schvaluje

•	 Na	základě	doporučení	Kulturní	
a školské	komise,	na	základě	do-
poručení	Komise	pro	VŘ	a VZ,	
po	 osobním	 pohovoru	 se	 třemi	
uchazeči,	 v  tajném	 hlasování	
RM,	 vítěze	 VŘ	 na	 ředitele	 KC	
pana	Mgr.	Tomáše	Kavku,	Ph.D.	
Ukládá	 starostce	 města	 uzavřít	
a  podepsat	 s  vítězem	 pracovní	
smlouvu.

•	 Na	základě	doporučení	Stavební	
komise,	 na	 základě	 doporučení	
Komise	pro	VŘ	a VZ,	po	osob-
ním	pohovoru	s uchazečkou	ví-
těze	VŘ	na	odborného	referenta	
stavebního	 úřadu	 paní	 Ing.	 Ivu	
Veselou.	Ukládá	starostce	města	
uzavřít	a podepsat	s vítězem	pra-
covní	smlouvu.

•	 Použití	znaku	města	Týniště	nad	

Orlicí	 pro	 potřeby	VŘ	na	 zpra-
cování	webových	stránek	města.

•	 Žádost	ZŠ	Týniště	nad	Orlicí	na	
zvýšení	počtu	dětí	ve	školní	dru-
žině.

•	 Žádost	 Občanského	 sdružení	
Petrovic	 na	 ukončení	 2.	 petro-
vického	vinobraní	ve	23.00	hod.

•	 Zapojení	Města	Týniště	nad	Or-
licí	 do	 připravovaných	 projektů	
v  rámci	 příprav	 Místních	 akč-
ních	plánů	v regionu	ORP	Kos-
telec	nad	Orlicí.

b) bere na vědomí

•	 Informaci	 stavebního	 úřadu	 ve	
věci	narovnání	skutečného	stavu	
využití	 budovy	 domů	 č.p.	 723	
a 757	v Týništi	nad	Orlicí	z pů-
vodně	rodinného	domu	na	byto-
vý	dům.

•	 Informaci	realitní	kanceláře	Ště-
pán	 Tomašík	 o  záměru	 kupce	
stavebního	pozemku	Na	Podbo-
ří	 odstoupit	 od	 kupní	 smlouvy,	
pokud	zastupitelé	Města	Týniště	

nad	Orlicí	 schválí	 stavbu	 domů	
pro	 mentálně	 postižené	 občany	
v uvedené	lokalitě.

•	 Informaci	 administrátora	 výbě-
rových	 řízení	 společnosti	 RDA	
na	 další	 doplnění	 podkladů	
k vypsání	zadávací	dokumentace	
VŘ	–	webové	stránky	města	Tý-
niště	nad	Orlicí.

•	 Informaci	 starostky	 města,	 za-
stupující	 nemocného	 ředitele	
KC,	 o  zařazení	 taneční	 skupiny	
Rose	Girls	pod	Kulturní	centrum	
v Týništi	nad	Orlicí	z důvodu	re-
prezentace	města	na	celorepubli-
kových	soutěžích	a reprezentace	
města	na	kulturních	a společen-
ských	akcí	v regionu.

•	 Zápis	 z  Kulturní	 a  školské	 ko-
mise	 č.	 6-2015	 konané	 dne	
9. 9. 2015.

•	 Rozsudek	 Krajského	 soudu	 ve	
věci	 zamítnutí	 odvolání	 o.s.	
Ochránci	 životního	 prostředí	
v Týništi	nad	Orlicí	v rámci:	Do-
stavba	 průmyslové	 zóny	 v  are-
álu	 Elitex	 reality	 v  Týništi	 nad	

Orlicí,	 Soubor	 01	 –	 Obalovna	
živičných	směsí,	kde	účastníkem	
řízení	bylo	město	Týniště.

•	 Informaci	Odboru	správy	majet-
ku	ve	věci	množících	se	krádeží	
na	 hřbitově	 v  předdušičkovém	
období.

•	 Dopis	 Mgr.	 Kopeckého	 týkající	
se	 mezisousedských	 sporů	 Na	
Podboří	 a  pověřuje	 starostku	
města	připravit	odpověď.

•	 Požadavek	 starostky	 obce	 Lípa	
nad	 Orlicí	 ve	 věci	 poskytování	
služeb	Městské	policie	na	území	
obce	 Lípa	 nad	 Orlicí.	 Doporu-
čuje	dále	vyjednávat	o podmín-
kách.

•	 Informaci	 ROP	 Severovýchod	
o upuštění	od	sankcí	za	porušení	
rozpočtové	kázně.

•	 Informaci	starostky	města	o vy-
jednávání	Komise	pro	projedná-
vání	nového	ÚP	se	zástupci	kraje	
Ing.	Karlem	Janečkem	a zástup-
cem	 SŽDC	 Ing.	 Jiřím	 Venclem	
a ukládá	Komisi	vést	další	jedná-
ní.

SeniOři kOmunikOVAli
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Starostka	 města	 uspořádala	 tři	
série	 čtyřdenních	 počítačových	
kurzů	pro	seniory	s názvem	Senioři	
komunikují.

Pro	 velký	 počet	 přihlášených	
zájemců	z řad	seniorů	(celkem	24)	
se	v podzimních	zářijových	a říjno-
vých	dnech	uskutečnily	celkem	tři	
počítačové	 kurzy.	 První	 kurz	 byl	
realizován	 pod	 záštitou	 Nadační-

ho	 fondu	 manželů	 Klausových	 ve	
velké	zasedací	místnosti	Městského	
úřadu	 v  Týništi	 nad	Orlicí,	 druhý	
a  třetí	 kurz	 pod	 záštitou	 starost-
ky	 města	 v  počítačové	 místnosti	
DDM.

Cílem	kurzů	byla	podpora	vzdě-
lávání	našich	seniorů	v oblasti	ovlá-
dání	 a  užívání	 osobních	 počítačů.	
Lektoři	svá	školení	zaměřili	na	zá-
kladní	 obsluhu	 PC,	 užívání	 inter-
netu,	používání	elektronické	pošty,	
psaní	textu	apod.

Děkuji	 všem	 seniorům	 za	 účast	
a  jejich	 aktivní	 přístup	 k  životu,	
lektorům	 a  organizátorům	 za	 je-
jich	čas.	A protože	se	kurzy	setkaly	
s  opravdu	 velkým	 zájmem	 a  oslo-
vují	mě	další	občané,	mohu	přislí-
bit,	 že	 kurzy	 zopakujeme	 i  v  příš-
tím	roce.

Ing. Jana Galbičková, starostka

   

Dvě	 povedené	 podzimní	 akce	
pořádané	osadními	výbory	ve	spo-
lupráci	s místními	spolky	a občany.	
Obou	akcí	jsem	se	velice	rád	osobně	
zúčastnil	a musím	ocenit	perfektní	
přípravu,	 program	 a  nasazení	 or-
ganizátorů.	Výsledkem	byl	pro	do-
spělé	i dětské	návštěvníky	příjemně	
strávený	den	s pestrým	programem	
v  milém	 až	 domáckém	 prostředí.	
Účast	 na	 obou	 akcích	 byla	 hojná	
a  pro	 návštěvníky	 byla	 připravena	

pestrá	 nabídka	 občerstvení.	Město	
Týniště	 na	 akce	 finančně	 přispívá,	
ale	 bez	 nadšeného	 nasazení	 míst-
ních	a jejich	dobrovolné	a bezplat-
né	práce	by	nikdy	nevznikly	takové	
povedené	 akce.	 Aktivita	 nadšení	
a nasazení	je	něco	co	se	nadá	kou-
pit.	Bez	financí	se	ale	v dnešní	době	
také	 těžko	 žije.	 Obě	 tyto	 pěkné	
a úspěšné	akce	bude	město	i do	bu-
doucna	finančně	podporovat.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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c) ukládá

•	 Starostce	 města	 jednat	 ve	 věci	
Reklamace	osvětlovací	techniky	
v KC,	 vyvolat	 společné	 jednání	
mezi	 Primou,	 s.r.o.,	 Kulturním	
centrem,	 Městem	 Týniště	 nad	
Orlicí,	 subdodavatelem	 Dance-
floor,	 s.r.o.,	 Hradec	 Králové	 ve	
věci	 náhrady	 dodaných	 použí-
vaných	 reflektorů	 za	 nové,	 a  to	
na	základě	znaleckého	posudku	
dodaného	 společností	 PRIMA,	
s.r.o.

•	 Projednat	 v  ZM	 odepsání	 po-
hledávek	v oblasti	dávek	pomo-
ci	v hmotné	nouzi.

•	 Zařadit	 do	 jednání  ZM	 body	
z Odboru	finančního.

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 poža-
davek	Služeb	města	Týniště	nad	
Orlicí	 na	 navýšení	 provozního	
příspěvku.

•	 Zařadit	 do	 jednání  ZM	 odkup	
chatky	 č.p.	 39	na	pozemku	p.č.	
6956/3	v k.ú.	Holice.

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 odpis	
nevymahatelných	 pohledávek	
z  neuhrazeného	 nájemného	 ve	
výši	 195	599	 Kč	Městského	 by-
tového	podniku.

•	 Zařadit	do	 jednání	ZM	poskyt-
nutí	neinvestiční	dotace	ve	výši	
10	000	Kč	spolku	VerMi	z.s.,	Tý-
niště	nad	Orlicí.

•	 Projednat	v ZM	darovací	smlou-
vu	 se	 zřízením	 zákazu	 zcizení	
jako	 věcného	 práva	 s  Králové-
hradeckým	krajem.

a) Schvaluje

•	 Vydání	odběrných	poukázek	na	
zboží	v hodnotě	2	x	500	Kč	pro	
dárce	krve	(80	odběrů).

•	 Vystavení	 smlouvy	 o  pracovní	
činnosti	 pro	 správce	 objektu	
v Rašovicích.

•	 Uspořádání	 Adventního	 chari-
tativního	koncertu	v Týništi	nad	
Orlicí	dne	29. 11. 2015.	Výtěžek	
koncertu	 půjde	 na	 Geriatrické	
centrum	Týniště	nad	Orlicí.

•	 Dodatek	č.	5	ze	společností	Ko-
operativa,	pojišťovna,	a.s.,	Praha	
ve	výši	936	Kč,	za	podmínky	za-
placení	 vzniklé	 škody,	 a ukládá	
starostce	 města	 dodatek	 pode-
psat.

•	 Záměr	pronájmu	části	pozemku	
p.č.	817/2	v k.ú.	Petrovice	n.	O.	
o výměře	cca	79	m2.

•	 Tajným	hlasováním	vítěze	výbě-
rového	řízení	na	správce	Kultur-
ního	 centra	 Týniště	 nad	 Orlicí	
pana	Davida	Dernera,	bytem	V.	

Opatrného	 389,	 517	 21	Týniště	
nad	Orlicí.

•	 Vítěze	 výběrového	 řízení	 na	
akci	 „Zastřešení	 vchodu	 č.p.	
785	 -	Geriatrické	 centrum“,	 fir-
mu	 BEHAN	 Josef,	 Trávnická	
191,	 517	 41	Kostelec	 n.	O:,	 IČ:	
45589674,	 za	 nejnižší	 nabíd-
nutou	 cenu	 237	942	 Kč	 včetně	
DPH	 a  ukládá	 starostce	 města	
smlouvu	podepsat.

•	 Vítěze	 výběrového	 řízení	 veřej-
né	 zakázky	 „Ubytovna	 Mod-
rák	 –	 ústřední	 vytápění“,	 firmu	
DVOŘÁK	–	KARLÍK,	s.r.o.,	Du-
dychova	298,	534	01	Holice,	IČ:	
28825870,	 za	 cenu	 249	003,60	
Kč	včetně	DPH	a ukládá	starost-
ce	města	smlouvu	podepsat.

•	 Žádost	 Služeb	 města	 Týniště	
nad	Orlicí	a v souladu	se	„Směr-
nicí	 o  přidělování,	 udržování,	
užívání	 a  vybavení	 nájemních	
bytů	 v  majetku	 města	 Týniště	
nad	Orlicí“	 výměnu	 kuchyňské	
linky	v ul.	ČSA	č.p.	878	pro	ná-
jemníka	p.	***,	která	řádně	plní	
povinnosti	nájemce.

•	 Žádost	 Služeb	 města	 Týniště	
nad	Orlicí	a v souladu	se	„Směr-
nicí	 o  přidělování,	 udržování,	
užívání	 a  vybavení	 nájemních	
bytů	v majetku	města	Týniště	n.	
O.“	–	o výměnu	kuchyňské	lin-
ky,	sporáku,	vchodových	a inte-
riérových	 dveří,	 úpravu	 podlah	
a  vodoinstalatérské	 práce,	 ul.	
Havlíčkova	 485	 pro	 nájemníka	
paní	 ***,	 která	 řádně	 plní	 po-
vinnosti	nájemce.

•	 Souhlas	 vlastníka	 nemovitosti	
Mírové	náměstí	90	s umístěním	
sídla	Spolku	přátel	města	Týniš-
tě	nad	Orlicí,	o.s.,	IČ:	22692096.

•	 Rozpočtová	 opatření	 č.	 44	 -	
47/2015.

•	 Zrušení	 účtů	 města	 Týni-
ště	 nad	 Orlicí	 vedených	
u  ČSOB	 (221770877/0300	
a  229989582/0300)	 a převedení	
zůstatků	na	účty	u ČS.

•	 Podání	 návrhu	 na	 exekuci	 ve	
věci	úhrady	dluhu	Davida	a Ma-
rie	Makulových.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Ma-
teřská	 škola	 –	 U  Dubu	 dle	
§	30	 odst.	 2	 písm.	 a)	 zákona	 č.	
250/2000	 Sb.,	 o  rozpočtových	
pravidlech	 územních	 rozpočtů,	
v platném	znění,	čerpání	finanč-
ních	 prostředků	 z  rezervního	
fondu	ve	výši	41.000	Kč	na	ná-
kup	plynové	stoličky	do	kuchy-
ně	a elektrické	stoličky.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Kul-
turní	 centrum	 dle	 §	30	 odst.	
2	 písm.	 a)	 zákona	 č.	 250/2000	
Sb.,	 o  rozpočtových	 pravidlech	
územních	 rozpočtů,	 v  platném	
znění,	čerpání	rezervního	fondu	
ve	výši	15.000	Kč	dle	žádosti	na	

dovybavení	kostymérny	a opra-
vu	stávajícího	příslušenství	kos-
tymérny.

•	 Odměnu	pro	ředitelku	příspěv-
kové	organizace	Mateřská	škola	
–	U Dubu.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Služ-
by	 města	 Týniště	 nad	 Orlicí	
dle	 §	31	 odst.	 2a)	 zákona	 č.	
250/2000	 Sb.,	 o  rozpočtových	
pravidlech	 územních	 rozpočtů,	
čerpání	 fondu	 investic	 do	 výše	
500.000	Kč	vč.	DPH	dle	žádosti	
na	provedení	technického	zhod-
nocení	 nákladního	 automobilu	
Multicar	M2510	SPZ	RK	55-01.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Služby	
města	 Týniště	 nad	 Orlicí	 dle	
žádosti	 a  v  souladu	 se	 zřizova-
cí	 listinou	 ekologické	 vyřazení	
z  provozu	 nákladního	 automo-
bilu	MICROCAR	SPZ	RKH	70-
15.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Služby	
města	 Týniště	 nad	 Orlicí	 dle	
žádosti	a v souladu	se	zřizovací	
listinou	 prodat	 sekačku	 se	 sbě-
račem	JAGUAR	hydro	18HP	(r.	
výroby	2001)	za	cenu	775	Kč.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Služ-
by	 města	 Týniště	 nad	 Orlicí	
dle	 §	31	 odst.1d)	 a  f)	 zákona	
č.	 250/2000	 Sb.,	 převod	 příjmů	
z likvidace	dvoustranného	sklá-
pěcího	přívěsu	HW	6011	a pří-
jmů	z prodeje	sekačky	se	sběra-
čem	 JAGUAR	 hydro	 18	HP	 do	
fondu	investic.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Služby	
města	 Týniště	 nad	 Orlicí	 dle	
žádosti	a v souladu	se	zřizovací	
listinou	 zlikvidovat	 dvoustran-
ný	 sklápěcí	 přívěs	 HW	 6011	
SPZ	RK57-07	ve	sběrných	suro-
vinách.

•	 Záměr	 prodeje	 osobního	 auto-
mobilu	městské	policie	dle	zna-
leckého	 posudku	 (Fabia,	 SPZ:	
2H7	72	–	59).

b) bere na vědomí

•	 Výsledky	 poptávkového	 řízení	
Jednotky	 sboru	 dobrovolných	
hasičů	na	pořízení	šatních	skří-
něk	 včetně	 vítěze	 společnosti	
INKEA,	 s.r.o.,	Hradecká,Třebe-
chovice	 pod	Orebem	 s  nejnižší	
nabídnutou	cenou	72	031,30	Kč	
včetně	DPH.

•	 Zápis	z jednání	Osadního	výbo-
ru	Rašovice	ze	dne	4. 9. 2015.

•	 Zápis	ze	zdravotní	a sociální	ko-
mise	 ze	 dne	 14.  9.  2015	 včetně	
dopisu	starostky	města	–	odpo-
vědi	na	dotazy.

•	 Zprávu	Odboru	správy	majetku	
ve	věci	vyplácení	nároků	u spo-
lečnosti	Kooperativa	 za	 škodné	
události,	hřbitovní	plot,	havárii	
vody	v Městské	knihovně	a od-

povědnost	za	škodu	zaměstnan-
ce,	posprejovanou	ZŠ.

•	 Zápis	 DSO	 Poorlicka,	 bod	 3	 -	
projednání	 vystoupení	 člena	
ze	 svazku,	 bod	 4	 -projednání	
rozpočtového	opatření,	bod	5	 -	
projednání	 úpravy	 č.	 8	 rozpoč-
tového	výhledu	2014	–	2017.

•	 Informaci	starostky	města	z po-
rady	společníků	ODEKO,	s.r.o.,	
a schvaluje	záměr	starostky	měs-
ta	 na	 Valné	 hromadě	 ODEKO,	
která	se	uskuteční	v první	polo-
vině	prosince 2015,	hlasovat	pro	
nezvyšování	 ceny	za	 svoz	TDO	
pro	rok	2016	a naopak	požádat	
o snížení	ceny	o nejméně	3	%.

•	 Informaci	starostky	města	o re-
alizaci	 Centrálního	 sběrného	
dvora	 v  Albrechticích	 n.	 O.	
společností	 ODEKO,	 s.r.o.	 Sta-
rostka	 informovala	 o  vzniku	
tohoto	 místa,	 které	 je	 pro	 ob-
čany	 Týniště	 zbytečné,	 nakolik	
město	 Týniště	 nad	 Orlicí	 má	
vlastní	 sběrný	 dvůr.	 RM	 sou-
hlasí	 se	 starostkou	města.	Měs-
to	 Týniště	 nad	 Orlicí	 požaduje	
vyúčtování	provozních	nákladů	
tohoto	 dvora	 od	 jednatele	 spo-
lečnosti	 Ing.	 Všetečky	 a  sou-
hlasí	se	starostkou	města,	aby	si	
každá	 obec,	 která	 bude	 sběrný	
dvůr	 v  Albrechticích	 využívat,	
se	 společností	 ODEKO,	 s.r.o.,	
uzavřela	 samostatnou	 smlouvu	
na	 provoz	 tohoto	 Centrálního	
sběrného	dvora.

•	 Přípravné	práce	na	realizaci	ví-
ceúčelového	 venkovního	 spor-
tovního	hřiště	pro	ZŠ	v Týništi	
n.	 O.,	 víceúčelového	 venkovní-
ho	hřiště	u Tělocvičny	U Dubu	
a  ekonomického	 víceúčelové-
ho	 venkovního	 hřiště	 v  areálu	
DDM	 v  rámci	 podpory	 zdra-
vého	 životního	 stylu,	 podpory	
sportovních	 aktivit	 obyvatel	
města	a podpory	vzniku	nových	
sportovních	kroužků	při	DDM.

•	 Dopis	 pana	 náměstka	 Králo-
véhradeckého	 kraje	 Ing.	 Karla	
Janečka	 v  rámci	 vyjednávání	
s  náměstkem	 ředitele	 SŽDC	
Ing.	 Nejezchlebem	 a  ředitelem	
oblastního	 ředitelství	 SŽDC	 –	
HK	Ing.	Filipem,	které	proběhlo	
18. 9. 2015.	Došlo	k proškolení	
zaměstnanců	 železniční	 stanice	
v  Týništi	 nad	 Orlicí,	 aby	 do-
cházelo	k minimálním	čekacím	
dobám	 na	 železničním	 přejez-
du.	RM	podporuje	vznik	studie	
mimoúrovňového	křížení.

•	 Informaci	 administrátora	 VŘ	
o  vyřazení	 uchazeče	 z  další	
účasti	 v  zadávacím	 řízení:	 VZ	
„Poskytování	 právních	 služeb	
pro	město	Týniště	n.	O.“	společ-
nost	Advokátní	kancelář	More-
no	Vlk	Asociados,	JUDr.	Václav	
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Vlk,	advokát,	Sokolovská	22/31,	
Praha	8	–	Karlín,	 IČ:	66243424	
z  důvodu	nesplnění	 zadávacích	
podmínek	zadavatele.

•	 Informaci	 administrátora	 VŘ	
o  vyřazení	 uchazeče	 z  další	
účasti	 v  zadávacím	 řízení:	 VZ	
„Zastřešení	 vchodu	 č.p.	 785-	
Geriatrické	 centrum“	 společ-
nost	 INGTOP,	 s.r.o.,	 Nádražní	
244,	 Opočno,	 IČ:	 47469528	
z  důvodu	nesplnění	 zadávacích	
podmínek	zadavatele.

•	 Informaci	 administrátora	 VŘ	
o  vyřazení	 uchazeče	 z  další	
účasti	 v  zadávacím	 řízení:	 VZ	
„Ubytovna	 Modrák	 –	 ústřed-
ní	 vytápění“	 Plyn	 Vondruška,	
V Borku	280,	Albrechtice	n.	O.,	
IČ:	69845506	z důvodu	nesplně-
ní	 zadávacích	 podmínek	 zada-
vatele.

•	 Informaci	 tajemníka	 úřadu	
o vyhlášení	VŘ	na	referenta/ku	
správního	 odboru	 –	 oddělení	
sociálních	věcí.

c) ukládá

•	 Finančnímu	 odboru	 zadat	 fi-
nanční	audit	za	roky	2014	a 2015	
včetně	mimořádné	inventury	za	
rok	2015	v příspěvkové	organi-
zaci	 Kulturní	 centrum	 z  důvo-
du	předání	KC	novému	řediteli	
Mgr.	Tomáši	Kavkovi,	Ph.D.

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 žádost	
Centra	 české	historie,	 o.p.s.,	 na	
podporu	výroby	pamětní	desky	
Čechům,	Židům	a protinacistic-
ky	smýšlejícím	Němcům.	Deska	
bude	 umístěna	 na	 Masarykově	
nádraží	v Praze.

•	 Zařadit	 do	 jednání	 ZM	 prodej	
osobního	 automobilu	 městské	
policie	dle	znaleckého	posudku	
(Fabia,	SPZ:	2H7	72	–	59).

A) Schvaluje

•	 Na	 základě	 návrhu	 Sociál-
ní	 a  zdravotní	 komise	 ze	 dne	
5.  10.  2015	 umístění	 do	 bytu	
DPS	 v  GC	 paní	 Aloisii	 Fajfro-
vou.

•	 Návrh	 usnesení	 Lesního	 druž-
stva	Vysoké	Chvojno,	s.r.o.,	pod	
č.	616:	VH	schvaluje	výplatu	2.	
části	nájemného	za	rok	2015	ve	
výši	4.000	Kč	na	1	vlastněný	po-
díl	nejpozději	do	31. 3. 2016.

•	 Návrh	 usnesení	 Lesního	 druž-
stva	 Vysoké	 Chvojno,	 s.r.o.,	
pod	č.	617:	VH	schvaluje	dopl-
nění	 zápisu	 společnosti	 v  Ob-
chodním	 rejstříku	 u  Krajského	
soudu	v Hradci	Králové	v bodě	

II.	 Společenské	 smlouvy:	 sídlo	
společnosti	 takto:	 Soběslavova	
čp.	 82,	 533	 21	Vysoké	Chvojno	
a pověřuje	jednatele	společnosti	
bezodkladným	 provedením	 zá-
pisu.

•	 Uzavření	rámcové	kupní	smlou-
vy	 předložené	 panem	 Lukášem	
Drozdíkem,	 Jednotka	 sboru	
dobrovolných	 hasičů,	 Týniště	
nad	Orlicí.  Smlouva	 se	 uzavírá	
mezi	Městem	Týniště	nad	Orlicí	
a  Ing.	 Jiřím	 Kaškou,	 obchodní	
a  zprostředkovatelská	 činnost,	
Ekologická	275,	516	01	Rychnov	
nad	Kněžnou.	Pověřuje	starost-
ku	 města	 podpisem	 smlouvy.	
Jedná	se	o nákup	drogistického	
zboží.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Kultur-
ní	 centrum	 Týniště	 nad	 Orlicí	
vyplacení	odměny	pro	pana	Jiří-
ho	Procheho	za	přípravu	týnišť-
ského	 posvícení	 ve	 výši	 7	000	
Kč.

1.	Zastupitelstvo	 města	 nesou-
hlasí	 s  vypuštěním	 plochy	 Z1	
a územní	rezervy	R3	(východní	
obchvat	města).

2.	Zastupitelstvo	 města	 pověřu-
je	 starostku	 města	 k  jednání	
o změně	zásad	územního	rozvo-
je	z roku	2011	na	KHK	o přesu-
nutí	částí	koridoru	do	trasy	R3.

3.	Zastupitelstvo	 města	 souhla-
sí	 s  vypuštěním	 převážné	 části	
lokality	Z14,	 s  ponecháním	 jen	
nezbytné	části	kolem	rodinného	
domu.

4.	Zastupitelstvo	města	nesouhlasí	
s vypuštěním	lokality	Z16	z ná-
vrhu	územního	plánu	a souhlasí	
se	 změnou	 na	 funkční	 plochu	
smíšenou	obytnou	SC.

5.	Zastupitelstvo	 města	 souhlasí	
se	 změnou  funkčního	 využití	
lokalit	 Z39,	 Z41,	 Z42	 (SK)	 na	
VL	 a  lokality	 Z40	 (BI)	 na	 VL.	
Současně	souhlasí	s vymezením	
územní	rezervy	VL	na	navazují-
cích	 lesních	pozemcích	severně	
po	vodní	tok.

6.	Zastupitelstvo	 města	 schvaluje	
využití	 Z44	 na	 zeleň	 soukromá	
a vyhrazená	(ZS).

7.	Zastupitelstvo	 města	 souhlasí	
s ponecháním	dopravního	řeše-
ní	–	lokality	Z36,	Z37,	Z38.

8.	Zastupitelstvo	města	souhlasí	se	
zapracováním	požadavku	rozší-
ření	 silnice	–	plochy	DS	v ulici	
Mostecká.

9.	Zastupitelstvo	 města	 nesouhla-
sí	 se	 zapracováním	 požadavku	
na	rozšíření	 silnice	–plochy	DS	
v ulici	Podkostelní.

   

10.	 Zastupitelstvo	 města	 souhla-
sí	 s  vypuštěním	 lokality	 Z54	
a územní	rezervy	R1	z návrhu	
územního	plánu.

11.	 Zastupitelstvo	 města	 souhla-
sí	 s  vypuštěním	 lokality	 Z69	
z návrhu	územního	plánu.

12.	 Zastupitelstvo	 města	 souhla-
sí	 s  převedením	 lokality	 Z74	
na	zeleň	 soukromá	vyhrazená	
(ZS).

13.	 Zastupitelstvo	 města	 souhla-
sí	 s  vypuštěním	 lokality	 Z75	
z územního	plánu.

14.	Zastupitelstvo	města	nesouhla-
sí	 s  vypuštěním	 lokality	 Z71,	
Z72	a Z73	z návrhu	územního	
plánu,	s podmínkou	zmenšení	
rozsahu	lokality	Z73.

15.	 Zastupitelstvo	 města	 souhlasí	
se	 změnou	 funkčního	 využití	
plochy	K8	 (NT)	 na	W	 –	 plo-
chy	vodní	a vodohospodářské	
(ponechání	návrhu	W).

16.	 Zastupitelstvo	 města	 souhlasí	
s vypuštěním	lokalit	Z85,	Z86,	
Z87	z návrhu	ÚP.

17.	 Zastupitelstvo	 města	 souhlasí	
se	 zapracováním	 požadavku	
pana	Kubánka,	plocha	pro	ro-
dinný	dům	u Motorestu	Rou-
benka.

18.	Z návrhu	územního	plánu	ode-
brat	plochu	Z80.

19.	Z návrhu	územního	plánu	ode-
brat	plochu	Z82.

20.	 Plochy	 Z77-Z79	 v  Křivicích	
budou	 projednány	 na	 příštím	
zasedání	zastupitelstva	po	jed-
nání	s Ing.	Padriánovou.

21.	V návrhu	územního	plánu	za-
rovnat	 plochu	 Z81	 s  ostatní	
zastavěnou	plochou.

22.	V návrhu	územního	plánu	po-
nechat	plochu	Z 47	jako	zasta-
vitelnou	plochu.

23.	V návrhu	územního	plánu	sní-
žit	 rozsah	 plochy	 Z88	 na	 pů-
vodní	stav.

24.	 Zastupitelstvo	 města	 schvalu-
je	 z  územního	 plánu	 odebrat	
plochu	Z89	v místní	části	Ra-
šovice	 dle	 stávajícího	 využití	
uvedeného	 v  katastru	 nemo-
vitostí.

25.	Zastupitelstvo	města	schvaluje	
rozdělení	plochy	Z92.

26.	Z návrhu	územního	plánu	ode-
brat	 plochu	Z67	 v  k.ú.	 Petro-
vice.

27.	V návrhu	územního	plánu	po-
nechat	plochu	Z65.

28.	Z návrhu	územního	plánu	ode-
brat	 plochu	 Z66	 a  převést	 do	
územních	rezerv.

29.	Zastupitelstvo	města	navrhuje	
oddálit	hranici	plochy	Z58	na	
50m	od	okraje	lesního	pozem-
ku

30.	 Zastupitelstvo	 města	 schvalu-
je	ponechat	v územním	plánu	

plochu	Z43	jako	průmyslovou	
zónu.

Ing. Jana Galbičková
starostka města

 

A)	Schvaluje:
 
•	 Prodej	 pozemku	 parc.	 č.	

1662/122	 a  par.	 č.	 1662/127	
o  celkové	 výměře	 1023	 m2,Na	
Podboří“	v k.ú.	Týniště	nad	Or-
licí	–	lokalita	Podboří	pro	pana	
***	za	cenu	990	Kč/m2	a poplat-
ky	 s  prodejem	 spojené	 a  pově-
řuje	 starostku	 podpisem	 kupní	
smlouvy.

•	 Prodej	 pozemku	 parc.	 č.	
1662/81	 o  výměře	 847	 m2,Na	
Podboří“	 v  k.ú.	 Týniště	 nad	
Orlicí	 –	 lokalita	 Podboří	 pro	
manžele	***	za	cenu	990	Kč/m2	
a  poplatky	 s  prodejem	 spojené	
a  pověřuje	 starostku	 podpisem	
kupní	smlouvy.

•	 Odpis	pohledávek	v oblasti	dá-
vek	pomoci	v hmotné	nouzi.

•	 Odpis	 nevymahatelných	 pohle-
dávek	 z  neuhrazeného	 nájem-
ného	 z  důvodu	 promlčení	 po-
hledávek	ve	výši	195	599	Kč.

•	 Finanční	 dar	 Sboru	 dobrovol-
ných	 hasičů	 Týniště	 nad	Orlicí	
ve	 výši	 10	000	 Kč	 za	 obětavost	
a  likvidaci	 rozsáhlého	 požáru	
strniště	za	extrémních	klimatic-
kých	podmínek	v obci	Petrovič-
ky	 dne	 07.  07.  2015,	 kdy	 došlo	
ke	 zranění	 5	 hasičů	 a  nedošlo	
k  poškození	 majetku	 obyva-
tel	 bydlících	 v  těsné	 blízkosti	
požáru	 a  nedošlo	 díky	 včasné-
mu	 a  profesionálnímu	 zásahu	
k požáru	 lesa;	a ukládá	uzavře-
ní	 smlouvy	 o  poskytnutí	 daru	
z  rozpočtu	 města	 Týniště	 nad	
Orlicí	 a  ukládá	 starostce	města	
smlouvu	podepsat.

•	 Uzavření	Smlouvy	o poskytnutí	
dotace	 z  rozpočtu	 Královéhra-
deckého	 kraje	 mezi	 Králové-
hradeckým	 krajem	 a  Základní	
uměleckou	 školou	 Týniště	 nad	
Orlicí	–	15SMV04	Zájmová	prá-
ce	se	žáky	mimo	vyučování	(fi-
nancování	výdajů	vynaložených	
při	 realizaci	 projektu	 s  názvem	
„Radost	 je	 v  umění“)	 na	 část-
ku	 10	000	Kč,	 přijetí	 této	 dota-
ce,	 transfer	 Základní	 umělecké	
škole	 a  ukládá	 starostce	 města	
smlouvu	podepsat.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Mateř-
ská	 škola	 –	 Město	 Týniště	 nad	
Orlicí	 poskytnutí	 účelového	
příspěvku	na	pokrytí	zvýšených	
výdajů	 za	 zpracování	 mezd	 za	
období	 srpen	 –	 prosinec  2015	

usnesení č. 29
usnesení	Rady	města	Týniště	n.	O.	

konané	dne	8. 10. 2015

usnesení z 5. zasedání
Zastupitelstva	města	Týniště	n.	O.

konaného	dne	7. 9. 2015

usnesení z 6. zasedání
Zastupitelstva	města	Týniště	n.	O.

konaného	dne	21. 9. 2015
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externí	firmou	ve výši	14	000 Kč.
•	 Příspěvkové	 organizaci	 Mateř-

ská	škola	–	U Dubu	Týniště	nad	
Orlicí	poskytnutí	účelového	ne-
investičního	 příspěvku	 na	 po-
krytí	zvýšených	výdajů	za	zpra-
cování	 mezd	 za	 období	 srpen	
–	prosinec 2015	 externí	firmou	
ve výši	9	000 Kč.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Měst-
ská	knihovna	Týniště	nad	Orlicí	
poskytnutí	 účelového	 neinves-
tičního	 příspěvku	 na  pokrytí	
zvýšených	výdajů	za	zpracování	
mezd	 za	 období	 srpen	 –	 prosi-
nec 2015	externí	firmou	ve výši	
9	000 Kč.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Mateř-
ská	 škola	 –	 Město	 Týniště	 nad	
Orlicí	změnu	účelu	použití	při-
znaného	 příspěvku	 zřizovate-
lem	v částce	9	660	Kč	z investič-
ního	 na	 neinvestiční	 příspěvek	
dle	žádosti.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Ma-
teřská	 škola	 –	 U Dubu	 Týniště	
nad	Orlicí	změnu	účelu	použití	
přiznaného	 příspěvku	 zřizova-
telem	v částce	43	005	Kč	z inves-
tičního	 na	 neinvestiční	 příspě-
vek	dle	žádosti.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Mateř-
ská	škola	–	U Dubu	Týniště	nad	
Orlicí	 poskytnutí	 účelového	
příspěvku	v částce	46	995	Kč	na	
dofinancování	 nákupu	 nástěn-
ných	 skříněk,	 nerezových	 stolů	
s policemi	a nerezovou	skříň.

•	 Příspěvkové	 organizaci	 Mateř-
ská	škola	–	U Dubu	Týniště	nad	
Orlicí	 navýšení	 neinvestičního	
příspěvku	zřizovatele	na	provoz	
o 50	000	Kč	(celková	výše	nein-
vestičního	příspěvku	na	provoz	
po	úpravě	776	600	Kč).

•	 Spolku	VerMi	z.	s.,	Týniště	nad	
Orlicí	 poskytnutí	 neinvestiční	
dotace	ve	výši	5	000	Kč	na	výda-
je	spojené	s pořádáním	3.	roční-
ku	 charitativní	 akce	 „Elegance	
bez	 bariér“	 (pronájem	 zvukové	
aparatury,	 výzdoba	 sálu,	 pro-
nájem	mola,	 květiny),	 uzavření	
smlouvy	 o  poskytnutí	 dotace	
z  rozpočtu	 města	 Týniště	 nad	
Orlicí	 a  ukládá	 starostce	města	
smlouvu	podepsat.

•	 Rozpočtová	opatření	č.	32	–	40.
•	 Příspěvkové	 organizaci	 Služby	

města	Týniště	 nad	Orlicí	 navý-
šení	 neinvestičního	 příspěvku	
zřizovatele	na	provoz	o 250	000	
Kč	(celková	výše	neinvestičního	
příspěvku	na	provoz	po	úpravě	
8	040	000	Kč).

•	 Ukončení	 nájemních	 smluv	
ze	 dne	 19.  3.  2008	 a  ze	 dne	
24. 6. 2008	s Mgr.	Milanem	Ko-
peckým	 i  na	 základě	 požárně	
nebezpečné	 budovy	 haly	Míro-
vé	 náměstí	 234,	 v  k.ú.	 Týniště	

nad	Orlicí.
•	 Záměr	 odkupu	 pozemku	 od	

majitelů	parc.	č.	114/1,	dle	pra-
covního	 geometrického	 plánu	
o výměře	47	+	1	m2	v k.ú.	Rašo-
vice	za	cenu	do	150	Kč/m2.

•	 Záměr	 zainvestování	 dalších	
pozemků	(etapa	č.	II)	v lokalitě	
Podboří,	kde	město	Týniště	nad	
Orlicí	 vlastní	 poslední	 dva	 po-
zemky.

•	 Poskytnutí	 dotace	 společnosti	
Hewer	ve	výši	5	000	Kč	a ukládá	
starostce	města	 smlouvu	 pode-
psat.

•	 Pověření	 starostky	města	 k  po-
sílení	 pravomocí	 městské	 poli-
cie	ve	věci	zasahování	při	rušení	
nočního	klidu.

•	 Přijetí	 daru	 od	 Lesů	 ČR,	 s.p.,	
pro	ZŠ	v Týništi	nad	Orlicí.

•	 Záměr	 prodeje	 části	 pozemku	
par.	 č.	 241/1	v k.ú.	Týniště	nad	
Orlicí	 a  ukládá	 připravit	 oddě-
lovací	geometrický	plán	do	příš-
tího	ZM.

•	 Prodej	části	pozemku	par.	č.	115	
o  výměře	 6	m2	 v  k.	 ú.	 Týniště	
nad	Orlicí	 pro	 ***	 za	 cenu	 500	
Kč/m2	 a  poplatky	 s  prodejem	
spojené.	 Nový	 pozemek	 par.	 č.	
115/2	 o  výměře	 6	 m2	 byl	 od-
dělen	 geometrickým	 plánem	
č.1419-5603/2009	 z  pozemku	
par.č.	115	v k.ú.	Týniště	nad	Or-
licí	 a  pověřuje	 starostku	 města	
podpisem	kupní	smlouvy.

•	 Prodej	 pozemku	 par.	 č.	 st.	 116	
o výměře	245	m2	v k.	ú.	Štěpá-
novsko	pro	manžele	***	za	cenu	
150	Kč/m2	a poplatky	 s prode-
jem	spojené.	Pověřuje	starostku	
města	podpisem	kupní	smlouvy.

•	 Odkoupení	 2	 domů	 za	 věží	 čp.	
158	na	p.č.	782	v rámci	možné-
ho	 rozšíření	 silnice	 a  obchva-
tu	 městem	 Týniště	 nad	 Orlicí	
za	 cenu	 480	000	 Kč	 +	 poplatky	
s prodejem	spojené.

•	 Prodej	 pozemku	 parcelní	 číslo	
st.	224	-	zastavěná	plocha	a ná-
dvoří	v k.ú.	Petrovice	nad	Orlicí	
o výměře	298	m2	pro	SK	Petro-
vice	za	cenu	10	Kč/m2.

•	 Smlouvu	 darovací	 se	 zřízením	
zákazu	 zcizení	 jako	 věcného	
práva	 na	 pozemky	 p.p.č.	 326/1	
ostatní	 plocha	 –	 silnice,	 p.p.č.	
327/2	 ostatní	 plocha	 –	 ostatní	
komunikace,	p.p.č.	 327/3	ostat-
ní	plocha	–	ostatní	komunikace,	
p.p.č.	329/7	ostatní	plocha	–	sil-
nice	 v  k.ú.	 Týniště	 nad	 Orlicí	
mezi	Královéhradeckým	krajem	
a  městem	 Týniště	 nad	 Orlicí	
a ukládá	starostce	města	smlou-
vu	podepsat.

•	 Úpravu	 lokalit	Z77	–	Z79	 (BV)	
podle	přílohy	č.	1.	Lokalita	Z77	
bude	 redukována	 na	 šíři	 50	m,	
zbylá	 část	 bude	 převedena	 do	

územní	 rezervy.	 Lokalita	 Z78	
bude	ponechána	v plném	rozsa-
hu.	 Lokalita	 Z79	 bude	 reduko-
vána	na	šíři	cca	125	m	a součas-
ně	bude	změněna	na	SV.

•	 Úpravu	lokality	Z84	(VD)	podle	
přílohy	č.	1.	Lokalita	bude	redu-
kována	na	úroveň	upravené	Z79	
a  současně	 bude	 změněna	 na	
SV.

•	 Rozšíření	 lokality	 Z34	 (OM)	
severovýchodním	 směrem	 až	
ke	 komunikaci	 (rozšíření	 o  pás	
plochy	ZO).

•	 Sjednocení	 ploch	 lokalit	 územ-
ního	 plánu	Z22	 a Z23	 a  přesu-
nutí	 komunikace	 na	 okraj	 Z23	
směrem	ke	Sklotexu.

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 41	 na	
poskytnutí	 neinvestiční	 dota-
ce	 ve	 výši	 5000	 Kč	 společnosti	
Hewer.

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 42	 ve	
výši 480.000	Kč	+	1.000	Kč	po-
platek,	 na	 nákup	 2	 domů	 č.p.	
158	(481	000	Kč	převést	z místní	
rezervy).

•	 Rozpočtové	 opatření	 č.	 43	 ve	
výši	 100.000	 Kč	 na	 zhotovení	
studie	 proveditelnosti	 doprav-
ního	 řešení	 na	 vybudování	mi-
moúrovňového	křížení	přes	 že-
lezniční	trať.

b) Zamítá

•	 Nabídku	předkupního	práva	na	
odkoupení	chaty	č.p.	39	na	po-
zemku	p.č.	6956/3	v k.ú.	Holice.

•	 Prodej	pozemku	p.č.	817/2	u ro-
dinného	domu	č.p.	 60	postave-
ného	na	pozemku	p.č.	181	v k.ú.	
Petrovice	 nad	 Orlicí	 a  ukládá	
správnímu	 odboru	 vystavit	 zá-
měr	na	pronajmutí	zahrady.

c) bere na vědomí

•	 Zprávu	o činnosti	rady	města	od	

25. 06. 2015.
•		Kontrolu	usnesení	z jednání	ZM	

ze	dne	25. 06. 2015.
•	 Informaci	 starostky	 města	

o  průběhu	 reklamačních	 řízení	
Kulturního	centra	mezi	 společ-
ností	 Prima,	 s.r.o.,	 Danceflor,	
ve	věci	osvětlení	a o následném	
řešení	reklamace.

•	 Dopis	 ve	 věci	 nesouhlasu	 vý-
stavby	domů	v  lokalitě	Podboří	
pro	mentálně	postižené.

D) ukládá

•	 Starostce	 města	 zadat	 studii	
proveditelnosti	 u  projektanta	
SUDOPU,	 v  záležitosti	 vypra-
cování	 studie	 proveditelnosti	
dopravního	 řešení	 na	 mimoú-
rovňové	 propojení	 obou	 částí	
města.

•	 Zařadit	 do	 rozpočtu	 roku	 2016	
nákup	nových	židlí	do	Kulturní-
ho	domu	a zvážit	využití	stávají-
cích	židlí	v KC.

•	 Starostce	 města	 v  případě	 zá-
jmu	 Královéhradeckého	 kraje	
oslovit	 vlastníky	 pozemků	 za	
účelem	odkupu	pozemku	na	vy-
budování	domu	pro	12	mentál-
ně	 postižených	 klientů	 Ústavu	
sociální	péče	Kvasiny.

•	 Starostce	města	na	příští	jedná-
ní	připravit	 nákup	kamerového	
systému	s finanční	rozvahou.

Ing. Jana Galbičková
starostka

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

beseda s krajskými zastupiteli

Dne	16. 11. 2015	od	17.00	hodin	
pořádá	Městský	výbor	KSČM	

v areálu chovatelů  
besedu s krajskými zastupiteli - 

1. zástupcem hejtmana ing. O. Rumlem, 
PaeDr. J. lukáškem a 

muDr. l. Voborníkem.
Srdečně	zveme	k návštěvě.

MUDr.	Jan	Vaník



OhléDnutí ZA uPlynulým ROkem…

StuDent cuP 2015

   

Ve	středu	16. 9. 2015	se	někteří	
žáci	 devátého	 ročníku  zúčastnili	
akce	pořádané	SŽDC	–	Správa	že-
lezniční	dopravní	cesty	–	ve	spo-
lupráci	 se	 SPŠ,	 SOŠ	 a  SOU	Hra-
dební	v Hradci	Králové,	s názvem	
STUDENT	 CUP	 2015.	 Jednalo	
se	o  sportovně	–	vzdělávací	 akci,	
která	měla	za	úkol	motivovat	žáky	
ke	studiu	technických	oborů.

Zábavnou	formou	byly	předsta-
veny	 nejen	 jednotlivé	 technické	
profese,	ale	i střední	školy	a jejich	
studijní	obory.

Byly	zde	tyto	disciplíny:
Test	 zdatnosti	 hasičů,	 Vědo-

mostní	 test	 ze	 všeobecných	 zna-
lostí,	 Vědomostní	 test	 z  elekt-
rotechniky,	 Železničářský	 test,	
WIPEOUT	–	obří	koule.

Bootcamp	 –	 překážková	 dráha	
(tunelové	 prolézačky,	 zábrany,	
provazová	 síť,	 lanová	 houpačka,	
horolezecká	stěna)

Lovec	 světla	 –	 cvičení	 na	 po-
střeh

Při	příchodu	dostali	žáci,Želez-
ničářský	pas“,	tam	jim	organizáto-
ři	na	jednotlivých	stanovištích	za-
pisovali.	Děti	také	obdržely	lístek	

na	občerstvení.
Akce	 se	 zúčastnilo	 230	 žáků	

z  10	 škol.	 Týnišťských	 dětí	 bylo	
25.

9.A  -	 Bělka  Daniel,	 Falta	 Jiří,	
Hloušek	Matěj,	 Jakeš	 Josef,	 Jaro-
měřský	 Ondřej,	 Pacovský	 Benja-
mín,	Sluka	Tomáš

9.B -	Kapucián	Adam,	Kubánek	
Michal,	Vystavěl Dominik

9.C	 -	 Diewock  Ondřej,	 Do-
hnálek	 Marek,	 Foltán	 Jiří,	 He-
melík	 Adam,	 Písecký	 Ladislav,	
Ráček	 Matěj,	 Roštejnský	 Jakub,	
Řehák	 Vít,	 Šreibr	 Vojtěch,	 Švagr	
Rostislav,	 Václavík	 Matěj,	 Vond-
rouš  Jan,	Pinkasová Denisa,	Sed-
láčková Daniela,	Šedová Karolína

Daniela	 Sedláčková	 získala	
zlatou	 medaili	 a  Appel	 ipod	 za	
1.	 místo	 v  železničářském	 testu.	
Vítek	Řehák	získal	zlatou	medaili	
a čtečku	knih	za	test	elektrotech-
nický.

O  této	 akci	 jsme	 se	 dozvěděli	
od	 paní	 Heleny	 Tomkové,	 které	
tímto	děkujeme.

Dana Martinková a Milan Kajn

Každý	rok	začíná	pro	členy	SK	
Ontario	vždy	stejnou	událostí,	na	
kterou	 se	 všichni	 těší.	 Připravuje	
se	volejbalový	turnaj,	jenž	se	v le-
tošním	roce	konal	dne	24. 1. 2015	
v  tělocvičně	 na	 sídlišti	 U  Dubu.	
Této	akce	se	celkem	zúčastnilo	10	
družstev	 nejenom	 z  Týniště	 nad	
Orlicí,	 nýbrž	 tradičně	 i  z  Hrad-
ce	 Králové,	 Borohrádku,	 Kostel-
ce	 nad	Orlicí,	 Křivic	 i  Rychnova	
nad	 Kněžnou.	 Vítězné	 družstvo	
si	 opět	 odvezlo	 putovní	 pohár	
a drobné	ceny.	Během	celého	dne	
bylo	k dispozici	občerstvení	teplé,	
sladké	i slané,	které	nám	zajišťuje	
naše	 hlavní	 organizátorka	 Dáša	
Stodůlková	a my	se	jí	snažíme	po-
máhat.

V  únoru	 dne	 17.  2.  2015	 byli	
rodiče	 s  dětmi	 odměněni	 bow-
lingovým	 turnajem.	 Soutěžilo	 se	
v několika	kategoriích	a všichni	si	
to	moc	užili.

Dne	 30.  4.  2015	 opět	 přiletěly	
malé	i velké	čarodějnice	na	velký	
čarodějný	rej	do	Ontaria,	kde	byl	
připraven	 velký	 oheň,	 na	 němž	
byla	upálena	„nejšerednější	čaro-
dějnice“.	Nechybělo	ani	vyhlášení	
nejkrásnějších	 čarodějnic,	 disko-
téka	 pro	 všechny	 věkové	 skupi-
ny,	 opékání	 buřtů.	 Pro	 hladové	
žaludky	 bylo	 připraveno	 mnoho	

různých	chodů	např.	langoše,	ob-
líbené	 makrely,	 klobásky,	 kuřecí	
steaky…	 a  nechybělo	 ani	 dopl-
ňování	 tekutin	 z  hospůdky	 pana	
Špryňara.

Dne	 19.  9.  2015	 se	 uskutečnil	
opět	podzimní	turnaj	ve	volejbale	
na	hřišti	v Křivicích.	Opět	nechy-
bělo	 výborné	 jídlo	 a  dobrá	 nála-
da.	 Nebylo	 důležité,	 kdo	 zvítězí,	

ale	hlavně	dobře	si	zahrát.	Počasí	
nám	přálo	a mohli	jsme	se	vyhří-
vat	na	sluníčku.

Chladné	 počasí	 bez	 dešťů	 ne-
přeje	 naší	 tradiční	 akci	 „hou-
bařské	 výstavě	 spojené	 s  ochut-
návkou	 různých	 specialit	 z  hub“.	
Houby	 nerostou	 a  ani	 přízemní	
mrazíky	nám	v  tom	nepomohou.	
Je	nám	to	velmi	líto,	ale	tato	akce	

asi	nebude	moci	být	uskutečněna.
Závěr	 tohoto	 roku	 by	 měl	 být	

zakončen	 zimními	 hrátkami	 pro	
děti	 i  dospělé	na	 zimním	 stadio-
nu	v Třebechovicích	pod	Orebem	
a  bowlingovým	 turnajem.	 Dě-
kujeme	 všem	 našim	 příznivcům	
a sponzorům	za	podporu	a účast	
na	našich	akcích.

SK Ontario
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POžáR SklADOVAcí hAly Ve ŠtěPánOVSku Zničil uSklADněné SenO A Slámu

   

Dne	7. 10. 2015	v 7:20	hodin	byl	
naší	jednotce	vyhlášen	požární	po-
plach.	Ohlášen	byl	požár	skladovací	
haly	se	slámou	ve	Štěpánovsku.	Na	
místo	 okamžitě	 vyjely	 oba	 cister-
nové	vozy	z naší	základny.	V době	
příjezdu	 už	 byl	 požár	 ve	 třetí	 fázi	
hoření,	tedy	plameny	už	byla	zasa-
žena	prakticky	celá	hala.	Na	místo	
byli	 povoláni	 také	 profesionální	
hasiči	 z  Rychnova	 nad	 Kněžnou,	
dobrovolní	hasiči	z Albrechtic	nad	
Orlicí	a dobrovolní	hasiči	z Třebe-

chovic	pod	Orebem.
Ve	 skladovací	 hale	 o  rozmě-

rech	zhruba	55	x	15	metrů	hořelo	
přibližně	 dva	 tisíce	 uskladněných	
balíků	 sena	 a  slámy.	 Vzhledem	
k  rozsahu	 požáru	 a  poškození	
uskladněného	sena	a slámy	rozhodl	
velitel	zásahu	po	domluvě	s majite-
lem,	že	se	uskladněné	balíky	necha-
jí	 pod	 kontrolou	 vyhořet.	 Pomocí	
několika	vodních	proudů	jednotky	
ochlazovaly	zasaženou	halu	z oce-
lové	nosné	konstrukce	a hliníkovou	

   

střechou.	Jednotky	se	také	zaměřily	
na	 ochranu	 a  ochlazování	 vedlejší	
haly,	 která	 byla	 v  blízkosti	 zasaže-
ného	objektu.	Tuto	halu	se	podařilo	
před	plameny	ochránit.	Na	nedale-
kém	 rybníku	 bylo	 zřízeno	 čerpací	
stanoviště	 vody,	 která	 byla	 dopra-
vována	 na	 místo	 zásahu	 pomocí	
dálkového	vedení.	Při	požáru	bylo	
nasazeno	na	desítky	hasičů	a jede-
náct	zásahových	vozidel.	Při	zásahu	
nebyl	nikdo	zraněn.

Jednotky	 místo	 požáru	 předaly	

majiteli	 téměř	 po	 dvanácti	 hodi-
nách	s úkolem	zajistit	požární	do-
hled	na	místě	do	druhého	dne.

Hmotná	 škoda	 byla	 předběžně	
vyčíslena	na	devět	milionů	korun,	
z čehož	je	osm	milionů	korun	ško-
da	na	objektu	a jeden	milion	korun	
na	 uskladněných	 balících.	 Příči-
ny	a okolnosti	vzniku	požáru	 jsou	
předmětem	šetření.

Norbert Šimon
HASIČI Týniště nad Orlicí
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mŠ měStO - Zámecké imAGináRium

   

V  jednom	 krásně	 prosluněném	
zářijovém	dopoledni	jsme	si	s dět-
mi	 z  MŠ	 –	 Město	 vzali	 batůžky	
s dobrůtkami	od	maminky	a objed-
naným	autobusem	jsme	vyrazili	na	
výlet	na	zámek	v Kostelci	nad	Orli-
cí.	V jeho	prostorách	je	totiž	úžasná	
výstava	 pod	 názvem	 ZÁMECKÉ	
IMAGINÁRIUM.	Děti	 si	v zámku	
odložily	 batůžky	 a  bundy,	 aby	 se	
po	celou	dobu	prohlídky	cítily	po-
hodlně	a vyšli	 jsme	vstříc	novému	
dobrodružství.

Před	 každými	 dveřmi	 jsme	 nej-
prve	hádali,	co	se	asi	za	nimi	ukrý-
vá.	To,	 co	 jsme	ale	viděli,	předčilo	
naše	 očekávání.	 Každá	 místnost	
-	 vlastně,	 jak	 uvádí	 letáček	 –	 (ne)
pokoj	 -	 nás	 překvapila	 spoustou	
nádherně	 malovaných	 kulis,	 lou-
tek,	 pohyblivých	 figurek,	 nápadi-
tých	her	a hraček.	Co	bylo	pro	děti	
nejúžasnější,	 že	 si	 na	 vše	 mohly	
sáhnout,	 vyzkoušet,	 prohlédnout	

zblízka,	 posadit	 se	 na	 exponát	
a  dokonce	 i  poskákat	 nebo	 pová-
let.	K tomuto	účelu	byla	v jednom	
z  pokojů	 obrovská	 skákací	 peřina.	
Nejvíce	se	dětem	líbilo,	že	pomocí	
kliky,	 rozpohybovaly	 výjevy	 z  říše	
lidí,	zvířat	na	suchu	i pod	mořskou	
hladinou,	 či	 pohádek	 a  fantazie,	
které	 byly	 umístěny	 v  malých	 be-
dýnkách	s kukátkem.

Bylo	krásné	pozorovat	rozzářená	
dětská	očka	plná	radosti	a překva-
pení.

Před	odjezdem	si	děti	ještě	sněd-
ly	 dobrůtky,	 co	 ukrývaly	 batůž-
ky,	 a  vyzkoušely	 svoji	 zdatnost	 na	
dětském	hřišti	v zámeckém	parku.	
Autobus	už	čekal,	ale	nám	se	moc	
nechtělo…	 Dětem	 i  učitelkám	 se	
výstava	velice	líbila	a přinesla	všem	
spoustu	 nových	 objevů,	 zážitků	
a poznání.

Bc. Jitka Hoblová

Jako	předseda	místní	organizace	
svazu	 tělesně	 postižených	 jsem	 se	
zúčastnil	 sportovní	mini	 olympiá-
dy	konané	v polském	Klodzku	dne	
8. října 2015.	Celkem	se	zúčastnilo	
6	týmů	po	8	lidech.

Náš	 tým	 složený	 z  členů  sva-
zu  celého	 okresu	 Rychnova	 nad	
Kněžnou	 se	 umístil	 na	 druhém	
místě.	Po	celou	dobu	bylo	zajištěno	
hojné	pohoštění	 a  vládla	přátelská	
nálada.

Po	ukončení	proběhlo	závěrečné	
předávání	cen	a polští	kolegové	byli	
pozváni	na	olympiádu	do	Rychno-
va	nad	Kněžnou,	která	se	bude	ko-
nat	v listopadu 2015.

 
Petr Zahrádka, předseda svazu 

tělesně postižených Týniště n. O.

 
 

OlymPiáDA V klODZku
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Rozsvícení vánočního stromečku 
29.	listopadu	-	od	17	hodin	na	Mírovém	náměstí

ROZSVícení VánOčníhO StROmu u kulAté báby

Den	před	první	adventní	nedělí	
(letos	28. 11. )	už	čtvrtý	rok	pořá-
dá	hudební	 skupina	Band-a-SKA,	
letos	 ve	 spolupráci	 s  vodácko-tu-
ristickým	centrem	RAMPA	sport,	
Rozsvícení	 Vánočního	 stromu.	
Pořadatelé	akce	si	přichystali	hned	
několik	 změn,	 nejedná	 se	 tak	 už	
jen	o klubový	koncert,	 jako	 tomu	
bylo	v letech	minulých.

O  hudební	 program	 ale	 roz-
hodně	 nepřijdete,	 kromě	 domácí	
a  pořádající	 kapely	 Band-a-SKA	
vystoupí	další	tři	hosté	a večer	do-
hraje	 DJ.	 Hlavním	 smyslem	 akce	
je	 ale	 pomoc	 Rebece,	 rok	 a  půl	
staré	 holčičce	 z  Pardubic,	 která	
má	nemoc	motýlích	křídel,	a veš-
kerý	výtěžek	ze	vstupného	a  „hry	
o  ceny“	 se	 použije	 na	 její	 léčbu.	
Další	pomoc	Rebece	bude	spočívat	
ve	 sbírce,	 která	 bude	 trvat	 od	 za-
čátku	 akce	 až	do	konce.	 „Několik	
firem	z okolí	 se	 rozhodlo,	 že	 taky	
pomohou	dobré	 věci	 a  darují	 pro	
pomoc	Rebece	určitý	obnos	peněz.	
Předání	 šeku	 proběhne	 přímo	 na	
pódiu	v rámci	naší	akce,	takže	je	to	
určitě	 i dobrá	možnost	pro	firmy,	
jak	se	zviditelnit.“	říká	jeden	z po-
řadatelů	 akce,	 Michal	 Procházka,	
frontman	skupiny	Band-a-SKA.

Další	novinkou	je	místo	konání.	
Zatímco	první	tři	ročníky	se	ode-
hrály	na	půdě	Music	Clubu	Sepie,	
letos	 se	 pořadatelé,	 hlavně	 kvůli	
rozsahu	akce,	rozhodli	Rozsvícení	
přemístit.	 Celý	 večer	 se	 tak	 ode-
hraje	 v  areálu	 vodácké	 hospody	
U Kulaté	 báby,	 kde	 se	 několik	 let	
konají	 také	 tradiční	Čarodějnické	
oslavy.	Teplo	a střechu	hudebního	
klubu	pak	nahradí	velký	vyhřívaný	
party	 stan,	 takže	 návštěvníci	 ne-
musí	mít	strach,	že	by	při	jednom	
z posledních	listopadových	večerů	
umrzli.

O  to	 se	 určitě	 postará	 také	 už	
nastíněný	 hudební	 program.	 Ten	
odstartuje	 první	 přespolní	 host,	
kterým	 je	 blues-rocková	 kapela	
z Boskovic,	s originálním	jménem	
Karlovy	hračky.	Po	nich	následuje	
formace	z druhého	konce	republi-
ky,	funky-ska	kapela	Třískač,	která	
k  nám	dojede	 z Klatov.	 Jako	 třetí	
přijde	 na	 řadu	 pořádající	 kapela	
Band-a-SKA.	 Ta	 předvede	 svůj	
nový	program,	 speciálně	postave-
ný	 pro	 jejich	 chystanou	 tour.	 Na	
této	 akci	 totiž	 zároveň	 pokřtí	 své	
nové	 EP,	 s  prozaickým	 názvem	
„Nohy	 do	 praku“,	 složené	 z  no-
vějších	skladeb,	se	kterými	kapela	

poslední	 rok	 vystupuje.	 Tím	 také	
stejnojmenné	turné	kapela	odstar-
tuje.	 Program	 živě	 vystupujících	
kapel	potom	uzavře	rocková	kape-
la	z Hradce	Králové,	The	Atavists.	
I  potom	 však	 bude	 areálem	 znít	
hudba,	 o  to	 se	 se	 svojí	 afterparty	

postará	DJ	Negast	(Jamalajka).
Přijďte	 tedy	 i  vy	 na	 rozsvícení	

stromečku,	 na	 pomoc	 Rebece,	 na	
koncert	 čtyř	 skvělých	 kapel,	 křest	
nového	EP,	 start	 turné,	ale	přede-
vším	 na	 nezapomenutelný	 večer,	
plný	pozitivní	atmosféry.

28. listopadu 2015,	od	14	hodin,	
v  areálu	 hospody	 U  Kulaté	 báby.	
Vstup	 na	 akci:	 10	 víček	 od	 PET	
lahví	 (pokud	 donesete	 víc,	 tím	
lépe),	nebo	100	Kč.

Václav Hloušek



Move Week „Týden oTevřených dveří“
Od	 21.9	 –	 25.  9.  2015	 v  rámci	

celoevropské	 kampaně	 NOW	 WE	
MOVE	-	100	mil.	Evropanů	v pohy-
bu	se	konal	v naší	sokolské	jednotě	
„Týden	 otevřených	 dveří“.	 Pro	 ve-
řejnost	se	otevřely	všechny	sokolské	

cvičební	 hodiny.	 Zájemci	 se	mohli	
přijít	 nejenom	 podívat,	 ale	 také	 se	
hodiny	 aktivně	 zúčastnit.	 Nejvíce	
zájmu	bylo	tradičně	o dětské	oddíly.	
Ty	také	zaznamenaly	nárůst	cvičen-
ců	 a  někteří	 noví	 cvičenci	 rozšířili	

naše	 sokolské	 řady,	 což	 je	 velmi	
pozitivní.	Smyslem	tohoto	podniku	
bylo	přimět	obyvatele	našeho	měs-
ta	k pohybu.	Naše	hodiny	za	týden	
navštívilo	114	cvičenců	a 41	diváků	
přihlíželo.	Cvičitelky	a cvičitelé	měli	

připravené	 velmi	 hezké	 ukázkové	
hodiny	a fantazii	se	meze	nekladly.

Děkuji	všem	zúčastněným	a cvi-
čitelům	 za	 váš	 čas	 a  přeji	 mnoho	
dalších	sportovních	úspěchů.

Jaroslava Ullwerová
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PřeS křiVinu PO nOVém POVRchu

Havarijní	 stav	 komunikace	 III.	
třídy	v úseku	mezi	obcemi	Křivice	
a  Lično	 je	 minulostí.	 Od	 začátku	
října	 řidičům	 slouží	 nově	 oprave-
ný	přibližně	pětikilometrový	úsek.	
Kvalitní	 silnice	 bude	 sloužit	 další	
léta,	 zvýší	 komfort	 a  především	
bezpečnost	dopravy.	Rekonstrukce,	
která	 začala	 průtahem	 obcí	 Kři-
vice,	 probíhala	 od	května	 ve	 třech	
etapách	 a  to	 za	 plných	 uzavírek.	
V rámci	stavby	byly	provedeny	sa-
nace	 neúnosných	 vrstev	 vozovky	

vhodným	 materiálem	 se	 zhutně-
ním,	zesílení	asfaltových	vrstev	při	
zachování	 směrového	a výškového	
uspořádání	 komunikace.	 V  obci	
Křivice	 došlo	 k  rozšíření	 vozovky	
na	 6	 metrů	 a  rekonstrukci	 křižo-
vatky	za	obcí.	Součásti	stavby	bylo	
řešení	svislého	a vodorovného	do-
pravního	značení	 i obnova	hospo-
dářských	 sjezdů	 a doplnění	 silnič-
ního	příslušenství,	proběhla	oprava	
odvodnění	 vozovky	 (propustků,	
vpustí,	příkopů).

Stavbu	 za	 bezmála	 50	 milionů	
korun	 pro	 Správu	 a  údržbu	 silnic	
Královéhradeckého	 kraje	 realizo-
vala	pod	dohledem	náměstka	hejt-
mana	Královéhradeckého	kraje	pro	
dopravu	Ing.	Karla	Janečka	společ-
nost	ALPINE	Bau	CZ,	a.s.,	se	svými	
subdodavateli.	Náklady	byly	finan-
covány	 Regionálním	 operačním	
programem	 NUTS	 II	 Severový-
chod,	který	je	součástí	Evropského	
fondu	pro	regionální	rozvoj.

(red)
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„„VVáánnooccee  pprroo  uulliiccii““  
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 
14:00  Slavnostní otevření „uličky“  

(fanfáry) 
14:15 – 14:25  Taneční obor 
14:40 – 14:50  Hudební obor 
15:05 – 15:15   Hudební obor 
15.30 – 15.40   Taneční obor 
15:55 – 16:05  Hudební obor 
16:15 – 16:25  Hudební obor   
16:45   Literárně - dramatický obor 

 

průvod z Tyršova na Mírové náměstí  

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
  17:00  Rozsvěcení vánočního  

   stromu na náměstí  
MŠ U Dubu, MŠ Město, Sboreček ZUŠ 

   
Hravý stánek – hrajeme si s Literárně-dramatickým oborem 
Ježíškova dílna - ozdobte si perníček, vyrobte si vánoční přání a stromeček ze šišek  
„Pod širým nebem“- výstava a ukázka výtvarných prací žáků ZUŠ na Tyršově náměstí 
Vánoční výstava v Domě dětí a mládeže  –  29. 11.   od 14:00 do 18:00 
         30. 11. –  1.12. od 8:00 do 17:00 výzdoba uličky – ZŠ Týniště n. Orl. 
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Vytvořme si společně příjemnou a srdečnou 
atmosféru adventu. Se svojí rodinou a blízkými 
můžete prožít krásné odpoledne, vypustit 
všední starosti, nasát vůni koláčků a 
medoviny, zakoupit si drobné dárečky, společně 
se zapojit do tvořivých prací, shlédnout 
výstavu „ Pod širým nebem“ a to vše za 
doprovodu kulturního programu žáků ZUŠ. 

Zveme Vás na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
a předvánoční zastavení spojené s ním.  

Na Mírovém náměstí 
společným zpěvem 
rozsvítíme vánoční 
strom. 

Součástí programu je Vánoční jarmark 
s řemeslnými výrobky. 

Akci pořádá ZUŠ Týniště nad Orlicí 
Změna programu i místa vyhrazena 
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8. listopadu 2015 od 18:00 hodin
beseda s pavlou tomicovou a davidem drábkem 

malý sál kulturního domu



strana	14

Ski-klub kOStelec nAD ORlicí SlAVí 40 let SVéhO ZAlOžení

V roce	1975	vznikl	při	TJ	Sokol	
Kostelec	nad	Orlicí-	oddíl	lyžová-
ní.	K zakládajícím	členům	patřili	
i  občané	 z  Týniště,	 manželé	 No-
váčkovi,	 Samkovi,	 pan	 Brandejs	
a Marcel	Žák.

První	 ročník	 lyžařské	 školy	 se	
uskutečnil	 17.  1.  1976	 na	 veřej-
ném	svahu	ve	Zdobnici.	Začínalo	
42	dětí,	pod	vedením	instruktorů	
z  Týniště	 nad	 Orlicí	 a  Kostelce	
nad	Orlicí.	Další	ročník	se	již	ko-
nal	na	vlastním	svahu	ve	Zdobni-
ci	v Orlických	horách,	za	hotelem	
Zdobnice	 směr	Luisino	údolí.	Za	

40	 let	 ročníku	 lyžařské	 školy	 se	
pouze	 třikrát	 výuka	 nekonala,	
z důvodu	nedostatku	sněhu.

Postupně	 se	 budovalo	 nové	
zázemí	 pro	 malé	 i  velké	 lyžaře	
až	 do	 dnešní	 podoby.	 V  chatce,	
která	 slouží	 k  odpočinku	 lyžařů,	
posezení	 u  dobré	 svačiny,	 kte-
rou	 přichystala	maminka	malým	
lyžařům	 a  k  vypití	 horkého	 čaje	
a kávy,	se	může	příjemně	posedět.

K výročí	Ski-klubu	se	pro	lyžař-
skou	 sezonu	 2015/2016	 zakoupil	
mobilní	 dětský	 provazový	 vlek	
pro	nejmenší	děti	od	4	let.	V prů-

měru	se	lyžařské	školy	účastní	80-
90	dětí	z Kostelce,	Týniště	a okolí.	
Některé	děti	se	rády	vracejí	a zú-
častňují	 se	 i  několikrát	 po	 sobě.	
Lyžování	je	rozděleno	na	dva	dny,	
přičemž	 v  sobotu	 jezdí	 Kostelec	
a v neděli	Týniště.	Na	ukončenou	
se	 pořádají	 společné	 závody	 ve	
slalomu	 a  druhý	 den	 je	 karneval	
na	lyžích,	kterého	se	může	zúčast-
nit	i široká	veřejnost.

Škola	 je	 vedena	 kvalifikova-
nými	 instruktory	 z  Týniště	 např.	
Hanou	 Kučerovou,	 rodinou	 Ska-
lických,	 manželi	 Samkovými.	

Celý	 areál	 je	 veřejně	 přístupný,	
tak	 vemte	 lyže	 a  přijďte	 se	 podí-
vat.	Letošní	přihlášky	do	lyžařské	
školy	 2015/2016	 jsou	 již	 k  dis-
pozici	 na	 www.skiklubkostelec.
cz/.	 Další	 informace	 vám	 rádi	
poskytnou	p.	Kučerová	na	tel.	čís-
le	 736	437	892	 a  p.	 Skalický,	 tel.:	
603	336	220.

Těšíme	 se	 již	 na	 bílou	 nadílku	
sněhu.	 S  lyžařským	 pozdravem	
SKOL

 Hana Kučerová 
a Michal Skalický

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí vás srdečně zve
na vystoupení tanečního sdružení žen 

SESTRY CHALUPOVY 
v pořadu s názvem 

 

ElEgancE 1. rEpubliky 
kdy vládla slušnost, zdvořilost a dobré mravy …

Obraz 1.       Kuchařky Anuše Kejřové tančí 
(vyjádření úcty k významné autorce kuchařských kočovných kurzů, která působila v našem kraji). 
Obraz 2.       Malé černé
(v čem chodily ženy do divadla, na koncerty a do kaváren v období 1. republiky) 
Obraz 3.       Lázeňská promenáda
(ukázka vybrané lázeňské garderoby v letech 1920 - 1940) 
Obraz 4.      Jde se na ples
(velká společenská událost, ukázka plesových toalet a doplňků z dob 1. republiky) 
 

Výstavní sál MěK v úterý 24. listopadu 2015 od 15 hodin
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i V RAŠOVicích tO žiJe
čarodějnický rej.
30.  4.  2015	 proběhl	 v  Rašovi-

cích	 malý	 čarodějnický	 rej.	 Jako	
vstupenka	 posloužil	 dětem	 obrá-
zek	 čarodějnice.	 Sešla	 se	 spousta	
krásných	 obrázků.	 Celkem	 přišlo	
kolem  15	 čarodějnic	 a  čarodějů.	
Vyhlásili	 jsme	 nejhezčí	 převlek	
a zapálili	hranici.	Opékali	jsme	pár-
ky	a klábosili.

Dětský den
13. 6. 2015	se	uskutečnil	v Rašo-

vicích	 Dětský	 den.	 Díky	 velkému	
teplu,	několik	stupňů	přes	30,	 jsme	
měli	poněkud	nižší	účast,	ale	i tak	si	
to	děti	velice	užily.

Děti	 plnily	 úkoly	 po	 pohádko-
vých	 stanovištích,	 za	 které	 sbíraly	
penízky.	 Společnost	 při	 soutěžích	
jim	 dělali:	 vodník,	 čert,	 víla,	 bílá	
paní,	myslivec,	princezna	a čaroděj-
nice.	 Za	 penízky	 si	 děti	 nakoupily	
odměnu	v rašovickém	obchůdku.

Ukázku	psí	poslušnosti	předvedl	
Agility	 klub	 Hradec	 Králové,	 dě-
kujeme	všem	pejskům	i páníčkům	
za	ukázku.	Jako	další	si	mohli	děti	
i dospělí	prohlédnout	vybavení	Po-
licie	ČR.	Děkujeme	p.	Z.	Šimonovi.

Petra	 Štanclová	 připravila	 pro	
děti	 tvořivou	 dílnu,	 a  to	 výrobu	
zápichu	 do	 květináče.	Dětský	 den	
nám	 předčasně	 ukončilo	 velké	
ochlazení,	vítr	a bouřka.

Zakončení prázdnin aneb ces-
ta za pokladem

22.  8.  2015	 proběhlo	 v  Rašo-
vicích	 Zakončení	 prázdnin	 aneb	
cesta	za	pokladem.	Měli	 jsme	při-
praveno	celkem	10	pirátských	sta-
novišť:	 skákání	 v  pytli,	 překonání	
řeky	po	 laně,	namalování	pirátské	
vlajky,	 vázání	 uzlů,	 zdolání	 opičí	
dráhy,	 střílení	 a  další.	 Za	 každý	
úkol	 získaly	 děti	 kousek	 mapy,	
která	vedla	k podkladu	piráta	Čer-

novouse.	 Poklad	 byl	 dobře	 urytý	
v  lese,	 a  jaké	 bylo	 překvapení,	 že	
ho	hlídal	skutečný	pirát.

V pokladu	si	děti	nabraly	mince	
a  za	 ty	 nakoupily	 ceny	 v  rašovic-
kém	 obchůdku.	 Pro	 velký	 úspěch	
z  Dětského	 dne,	 jsme	 rašovický	
obchůdek	opět	připravili.

Luďa	Novák	uvařil	 pro	 všechny	
vynikající	 guláš,	 maso	 na	 guláš	
jsme	 dostali	 jako	 sponzorský	 dar	
od	p.	Dajčára,	Farma	u řeky	Orlice	
-	Lípa	nad	Orlicí.

Pod	 opět	 perfektním	 vedením	
Petry	 Štanclové	 si	 děti	 v  tvořivé	
dílně	 vyrobily	 krásné	 korálky	 na	
krk	 se	 jménem.	 Ukázku	 hasičské	
techniky	 předvedli	 hasiči	 z  Týni-
ště	 nad	Orlicí,	 kterým	 tímto	moc	
děkujeme	a těšíme	se	na	další	spo-
lupráci.

Celkem	 se	 zúčastnilo	 17	 dětí.	
Děkujeme	všem	pomocníkům.

Tímto	 děkujeme	 sponzorům:	
Město	Týniště	nad	Orlicí,	Choceň-
ská	mlékárna,	s.r.o.,	Rádio	Impuls,	
Pan	 Luboš	 Rydrych	 –	 předseda	
MO	 ČSSD,	 AUDIS	 BUS,	 s.r.o.,	
Obec	 Lípa	 nad	 Orlicí,	 Nadační	
fond	 Tesco,	 Mediate,	 s.r.o.,	 Lib-
chavy,	výrobce	čajů	Apotheke	 tea,	
Farma	 u  řeky	 Orlice,	 s.r.o.,	 Lípa	
nad	Orlicí.

Děkujeme	za	zapůjčení	her	a po-
můcek	 Mateřskému	 centru	 Rato-
lest	 Týniště	 nad	 Orlicí	 a  poděko-
vání	patří	též	všem	pomocníkům.

Další	 plánované	 akce:	
21. 11. 2015	Tvořivá	dílna	pro	ro-
diče	 a  děti	 –	 sněhulák	 z  ponožky	
a vánoční	ozdoba	z korálků,	v prv-
ním	prosincovém	týdnu	výroba	vá-
nočních	věnců	a panáčka	ze	šišek.

za Osadní výbor Rašovic  
Miroslava Nováková
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mAteřSké centRum RAtOleSt

VíkenDOVé Setkání RODin

DAlŠí Akce V liStOPADu:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC lisTOPAd

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK

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

HeRnA
VČeliČKA
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci
AnGliČTinKA

15:00-18:00
15:15-16:00
od 16:00
16:15-17:00

ÚT

FlÉTnA zač.
soukromá Angličtina
doporučujeme sOKOl - cvičení děti 
a rodičů

15:30-16:15
16:00-16:45

od 17:00

sT HeRnA
ROlniČKA

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

FlÉTniČKA - školáci
FlÉTniČKA - začátečníci
FlÉTniČKA - pokročilí
VŠeZnÁleK
HeRnA

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

ČT

MiMinKA (0-18 měsíců)
HeRnA pro sourozence

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

soukromá Angličtina
22. 10. Knihovna

15:00-18:00

PÁ HeRnA
TVOŘílCi

09:30-11:30
10:00–11:00

odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

■	 5. 11. (Čt)	Dýňová zahradní slavnost,	od	16	h,	hry,	dlabání	dýní,	dýňové	
pochoutky…

■		9. 11. (Po)	ukázky a prodej kreativních hRAček a heR,	tvořivé	sady	
pro	malé	i větší	děti,	v MC	od	9-17	h.

■	12. 11. (Čt)	Společný	výlet	do	Hradce	Králové,	návštěva	TONGA	(9-12	
hodin)

■		12. 11. (Čt)	Večerní DílnA pro rodiče,	od	20:00	h,	téma:	country	styl
■		19. 11. (Čt)	Pohádkové čtení a tvoření v městské knihOVně,	od	10:00	

h(čtení,	tvoření,	prezentace	nových	knih)
■		26. 11. (Čt)	Večerní DílnA pro rodiče,	od	20:00	h,	téma:	fimo	a věci	

k prodeji
■		29. 11. (Ne)	Prodej občerstvení na VánOční ZAhRADě (ZuŠ)
	 -	nejlepší	vánoční	cukroví	od	našich	maminek	a babiček!

Plánujeme:
Besedu	s pí.	psycholožkou	P.	Jendekovou	na	téma:	Hranice	a pravidla	u dětí
5. 12. (So)	MIKULÁŠSKÁ	nadílka	pro	děti!	LOUTKOVÉ	DIVADLO	KOZ-
LÍK	hraje	pro	děti	pohádku:	Jak	Mikuláš	berlu	ztratil	+	nadílka	od	Mikulá-
še,	ve	velkém	sále	Kulturního	domu	od	10	hodin.

kontakty výboru mc Ratolest:¨¨

J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
h. Prokopová 777862483, m. koubová 777608207

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

     

MC	Ratolest	pořádá	2x	do	 roka	
víkendové	 setkání	 rodin.	 V  říjnu	
jsme	si	vyjeli	do	Říček.

Užili	jsme	si	pouštění	draků,	les-
ních	výprav	(např.	hledání	pokladu	
Rampušáka),	 podzimního	 tvoření,	

lanového	parku,	noční	hry	a zpívá-
ní.	Každá	rodina	si	domů	odvážela	
krásnou	 lesní	 knihu	 se	 svými	 vý-

tvory	na	téma	les.	Už	teď	se	těšíme	
na	další	víkendovku!

Jana Matušková
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čeSkObRAtRSká cíRkeV eVAnGelická

životní jubilea:
91	let	 Lenka	Provazníková

85	let	 Zdeněk	Zehetgruber
	 Blanka	Samková
	 František	Suchý
	 Eva	Jenčíková
 

Vítáme na svět:
Matěj	Dvořáček
Valérie	Šimberská
Alena	Dunajčíková
Barbora	Uhlířová
Kryštof	Poslušný
Lion	Denny	Bundál
Magdaléna	Zástěrová
Matěj	Šerejch

Rozloučili jsme se:
Marta	Jaklová	 (77)
Miloslav	Šinták	 (87)
Josef	Kos	 (67)
Božena	Vechetová	 (92)
Jiřina	Farská	 (84)

Josef	Hašek	 (73)
Libuše	Kašparová	 (81)
Jaroslav	Otčenášek	 (58)
Vratislav	Vitvar	 (79)

Poděkování

Děkujeme	 Sboru	 pro	 občanské	
záležitosti	za	milé	blahopřání,	ky-
tici	a balíček	k našemu	50.	výročí	
manželství.

Manželé Hana a Václav Bajerovi

Děkuji	 za	pomoc	veliteli	Městské	
policie	 Týniště	 nad	 Orlicí	 panu	
Martinu	Štěpánkovi.

J. Farská, 18. září 2015

Děkuji	 „děvčatům“	 paní	 Špona-
rové	a paní	Matonohové	ze	Sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	krásný	
dárek	 a  přání	 k  mým	 narozeni-
nám.	Též	děkuji	mým	nejbližším.
Zároveň	 to	 nejvřelejší	 poděková-

ní	 patří	 Základní	 umělecké	 ško-
le	v Týništi	nad	Orlicí,	 a  to	panu	
řediteli	 Plašilovi,	 paní	 Hynkové	
a  slečně	 Tereze	Myšákové.	 Všem	
třem	přeji	to	nejkrásnější	a ze	srd-
ce	moc	děkuji.	Mám	vás	ráda.

Jaroslava Tejnarová

Vzpomínka

„Jak	rychle	běží	ten	čas,
již	12	let	neslyšíme	Tvůj	hlas.
Hvězdy	 Ti	 nesvítí,	 sluníčko	

nehřeje,	už	se	k nám	nevrátíš,	už	
není	naděje.

Prázdný	 je	 domov,	 smutno	 je	
v něm,	cestička	k hřbitovu	a k po-
mníčku	zůstala	jen.“

Dne	5. října	uplynulo	12	dlou-
hých	 smutných	 let,	 kdy	 nás	 na-
vždy	opustil	při	tragické	dopravní	
nehodě	v nedožitých	30	letech	náš	
milovaný	syn,	bratr,	vnuk	a dobrý	

kamarád	pan	Martin	Vach.
Kdo	jste	ho	znali	a měli	rádi,	vě-

nujte	mu	 společně	 s námi	 tichou	
vzpomínku.

S láskou a bolestí stále vzpomí-
nají rodiče, sestra Šárka s manže-

lem a Simonkou, strýc Míra.
Nikdy nezapomeneme.

     

Zákoník	 se	 však	 chtěl	 ospravedl-
nit,	 a  proto	 Ježíšovi	 řekl:	 „A kdo	 je	
můj	bližní?“

Lukáš	10,29

Člověk	může	mít	pocit,	že	je	s Je-
žíšem	naladěn	na	stejnou	notu,	když	
s  ním	 chvíli	 kráčí	 stejným	 směrem	
nebo	se	s ním	pustí	na	chvíli	do	roz-
hovoru.	Téměř	už	si	myslíme,	že	jsme	
přeborníky	na	lásku	k bližnímu,	když	
se	 chvíli	 zaštiťujeme	 jeho	 jménem.	
Ale	ono	je	to	trochu	jinak.

Ježíš	 nepřistupuje	 na	 tu	 známou	
hru	„my	a oni“.	Do	takových	hrátek	
se	 vtáhnout	 nedá.	 Zato	 my	 často	
ano.	Dělíme	se	na	 ty	„naše“	a na	 ty	
„druhé“.	 V  tradičních	 oblastech	 se	
setkáváme	s dělením	„my	evangelíci“	
a „oni	katolíci“.	Tak,	jak	to	dělali	Židé	

z doby	Ježíšovy,	i my	si	chráníme	„to	
naše	a ty	naše“,	oni	si	chrání	„to	svoje	
a ty	svoje“.

Je	 dobře,	 že	 se	 dnes	 tyto	 bariéry	
lámou	 i mezi	 evangelíky	 a  katolíky,	
i  mezi	 jinými	 církvemi.	 I  do	 těch	
nejtradičnějších	pater	církevnického	
škatulkování	proniká	světlo	Kristovy	
naprosto	 nepodmíněné	 lásky.	 Svět-
lo	 lásky	 k  tomu	 druhému,	 jakkoliv	
zbarvenému,	 příchozímu	 odkudko-
liv.	Říkejme	to	i  těm,	kteří	to	dosud	
nepochopili,	ale	nezapomínejme	si	to	
také	připomínat	i sami	sobě.

Pane	 náš,	 Kriste	 Ježíši,	 nauč	 nás	
milovat	 potřebné	 lidi	 tvou	 nepod-
míněnou	láskou	k bližnímu.	Láskou	
opravdovou,	nepředstíranou,	nezišt-
nou.	Dej,	ať	umíme	tuto	lásku	doká-
zat	vždy	konkrétním	činem.	Amen

Píseň:
1.	Za	mnou,	dí	Kristus,	lide	můj,	za	

mnou,	ó	stádce	malé;	dej	výhost	svě-
tu,	při	mně	stůj,	buď	rozkazů	mých	
dbalé	a k nebi,	v světa	zapření,	násle-
duj	mého	vedení.

2.	 Já	 světlo	 jsem	 a  svatými	 můj	
život	ctnostmi	svítí;	všech	temností,	
kdo	věří	mi,	může	věčně	zbaven	býti;	
kdo	z Boha	jest,	vždy	pozoruj	mé	šlé-
pěje	a příklad	můj.

3.	 Já	 povím	 vám,	 jak	 chrániti	 se	
před	tím,	co	vám	škodí,	i jak	v mém	
krve	 prolití	 se	 srdce	 znovu	 rodí;	 já	
skála	 jsem	a z bezcestí,	vás	do	nebe	
chci	dovésti.

4.	Když	mdlíte	vy,	já	vpřed	jdu	sám	
a mocně	při	vás	stojím,	já	vedu	boj,	
já	dokonám	 i  rány	vaše	 zhojím;	 jen	
sluha	 nevěrný	 jde	 zpět,	 když	 vůdce	

snažně	kráčí	vpřed.
Píseň	 z  Evangelického	 zpěvní-

ku	č.	 470	Za	mnou,	dí	Kristus,	 lide	
můj	 (nápěv	 Bartholomäus	 Gesius	
1605;	text	J.	Schefler-Angelus	Silesius	
1668),	první	4	sloky.

Srdečně	 zveme	 na	 bohoslužby	
v  listopadu	 ČCE,	 ul.	 V.	 Opatrného	
58:

8. 11. –	10.30	h	bohoslužby	s ne-
dělní	školou,	od	16	h	Zpívání	rodin	
s dětmi

Od	 listopadu	 do	 Velikonoc	 se	
bohoslužby	 v  Týništi	 konají	 pouze	
2.	 neděli	 v  měsíci.	 Více	 informací	
o  sborovém	 životě	 najdete	 na	 vý-
věsce	 před	 modlitebnou	 nebo	 na	
http://trebechovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

křivické posvícení
Dne	3. 10. 2015	se	příznivci	dobré-

ho	jídla	a skvělé	zábavy	sešli	v Křivi-
cích	na	fotbalovém	hřišti	u příležitos-
ti	KŘIVICKÉHO	POSVÍCENÍ.

Akce	 proběhla	 ve	 spolupráci	
Osadního	výboru	a TJ	Sokol	Křivice	
za	podpory	města	Týniště.	Program	
byl	 zahájen	 fotbalem,	 ve	 kterém	 se	
utkala	 mužstva	 svobodných	 proti	
ženatým.	Toto	utkání	mělo	 svá	 své-
rázná	pravidla	a podle	reakcí	se	bavili	
nejen	aktéři,	ale	i početný	dav	divá-
ků.	I když	o výsledek	až	tolik	nešlo,	
musím	zmínit,	že	ženatí	zúročili	své	
zkušenosti	a na	penalty	vyhráli.

V průběhu	odpoledne	jsme	neza-
pomněli	 ani	 na	 děti,	 pro	 které	 bylo	

připraveno	 vystoupení	 kouzelníka	
Rena,	ukázka	chrtích	dostihů,	kterou	
předvedli	manželé	Forejtkovi	a paní	
Vorlíková.	 S  velkou	 odezvou	u ma-
lých	i velkých	diváků	se	setkala	ukáz-
ka	agility	v podání	Psí	školy	Rarášek	
z Častolovic.

Nezapomenutelným	 zážitkem	 se	
pro	mnohé	stala	i projížďka	na	fris-
kých	 koních,	 kteří	 patří	 mezi	 nej-
starší	 evropská	plemena.	Na	koních	
se	svezli	děti	 i dospělí	pod	vedením	
paní	Dvořáčkové	a pana	Harmaka.

Velký	 dík	 patří	 i  panu	 Kopecké-
mu	 alias	 ČENDOVI,	 který	 celou	
akci	provázel	slovem	i hudbou	až	do	
pozdních	večerních	hodin.

A  jaké	 by	 to	 bylo	 posvícení	 bez	
všech	 dobrot,	 které	 k  tomu	 patří?	
Takže	 velké	poděkování	 všem,	kteří	
se	na	přípravě	podíleli	a ve	„sparťan-
ských“	podmínkách	pomohli	vytvo-
řit	 pro	 návštěvníky,	 troufnu	 si	 říct,	
příjemné	odpoledne.

Nezbývá	tedy	než	doufat,	že	všem	
pořadatelům	zůstane	elán,	chuť	i síla	
a našemu	městu	pár	„zlaťáků“	v po-
kladně	na	podporu	této	akce	i v dal-
ších	 letech.	Tak	 tedy	 za	 rok	nashle-
danou.

Za osadní výbor a TJ Sokol Křivice
Dagmar Stodůlková
Fotogalerii naleznete  

na 3. straně obálky
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■	Dne	1. 9. 2015	v 09:20	hod.	byla	městská	
policie	kontaktována	s žádostí	o pomoc	při	
otevření	bytu	na	sídlišti	U Dubu,	kde	došlo	
k  tzv.	 zabouchnutí	 dveří	 ze	 strany	nezleti-
lých	 obyvatel	 bytu.	 Ve	 spolupráci	 s  hasiči	
SDH	Týniště	nad	Orlicí	 byla	 situace	 vyře-
šena.
■	Dne	3. 9. 2015	v 14:47	hod.	na	základě	te-
lefonického	oznámení	správce	byl	strážníky	
uskutečněn	výjezd	na	ubytovnu	„Modrák“,	
kde	má	docházet	k vzájemnému	napadání	
mezi	 dvěma	 ubytovanými.	 Na	 místě	 bylo	
zjištěno,	že	se	jednalo	o verbální	útoky	pod-

nícené	vlivem	alkoholu	u jednoho	z aktérů.	Byla	zjednána	náprava,	situace	
na	ubytovně	uklidněna.
■	Dne	4. 9. 2015	v 10:40	hod.	obdržela	městská	policie	Týniště	nad	Orlicí	
telefonické	oznámení	obyvatele	města	Týniště	nad	Orlicí,	že	v ulici	Turko-
va	volně	pobíhá	pes.	Po	zjištění	majitele	psa	byl	pes	 zahnán	na	pozemek	
u domu	obývaného	jeho	majitelem.	Uložena	bloková	pokuta.
■	Dne	6. 9. 2015	v 02:43	hod.	bylo	přijato	oznámení	obyvatelky	obce	Petro-
vice	o rušení	nočního	klidu	osobami	z nemovitosti	v sousedství.	Na	místě	
bylo	zjištěno,	že	hluk	byl	způsoben	hlasitou	hudbou	a hlasy	osob	z rodin-
né	oslavy.	Po	upozornění	ze	strany	strážníků	byla	hudba	výrazně	utlumena	
a všichni	účastníci	oslavy	se	přesunuli	do	uzavřeného	prostoru	nemovitosti.	
Řešeno	domluvou.

■	Dne	9. 9. 2015	v 16:30	hod.	prostřednictvím	linky	„156“	bylo	přijato	ozná-
mení,	že	v blízkosti	křižovatky	ulic	T.	G.	Masaryka	a V Sítinách	pobíhají	po	
veřejných	prostranstvích	ovce.	Strážníky	bylo	zajištěno,	aby	nedošlo	k ohro-
žení	bezpečnosti	a plynulosti	silničního	provozu.	Následně	byl	zjištěn	a kon-
taktován	chovatel	ovcí,	který	si	zvířata	zahnal	zpět	na	soukromý	pozemek.
■	Dne	14. 9. 2015	v 15:25	hod.	byla	městská	policie	telefonicky	informována	
oznamovatelem,	že	v ulici	Na	Netřebě	se	nachází	vozidlo,	ze	kterého	unikají	
provozní	kapaliny.	Na	parkovišti	ve	zmíněné	ulici	bylo	strážníkem	nalezeno	
vozidlo	Peugeot,	ze	kterého	vlivem	technické	závady	vyteklo	na	komunikaci	
a plochu	parkoviště	značné	množství	chladicí	kapaliny.	Na	místo	byli	přivo-
láni	hasiči	SDH	Týniště	nad	Orlicí,	kteří	zajistili	odklizení	chemikálie.
■	Dne	19. 9. 2015	v 05:04	hod.	bylo	přijato	telefonické	oznámení,	že	v ulici	
Družstevní	 leží	na	komunikaci	nějaký	muž.	Na	místě	bylo	 zjištěno,	 že	 se	
jedná	o značně	podnapilého	mladého	muže	z Třebechovic	pod	Orebem.	Po	
probuzení	byl	vlivem	podnapilosti	zcela	dezorientován.	Muž	byl	nasměro-
ván	a doprovozen	do	ulice	T.	G.	Masaryka,	odkud	 již	pokračoval	sám	na	
nádraží	ČD.
■	Dne	26. 9. 2015	bylo	přijato	oznámení	obyvatele	obce	Štěpánovsko,	že	byl	
v místě	bydliště	ohrožován	brokovou	střelbou	v souvislosti	s konaným	lo-
vem	kachen	na	starém	rameni	řeky	Orlice.	Věc	je	v šetření	městské	policie.
■	 Ve	 dnech	 22.	 a  29.9	2015	 bylo	 strážníky	 městské	 policie	 uskutečněno	
měření	 rychlosti	 vozidel	 v  rámci	města	Týniště	nad	Orlicí	 a obcí	Křivice	
a Rašovice.	V souvislosti	s tímto	opatřením	bylo	projednáno	39	přestupků	
překročení	nejvyšší	povolené	rychlosti.

Jaroslav Forman

PRODEJNA linDA
na	Mírovém	náměstí	v Týništi	nad	Orlicí

otevřela

nOVOu PRODeJnu
potravin, drogerie, textilu a obuvi

prodejní doba

7 dní v týdnu
od 6:00 do 20:00 hodin

DOtAce OD měStA
týniŠtě nAD ORlicí PRO SbOR

DObROVOlných hASičů

Tak	 jako	 každý	 rok	 i  v  roce	
2015	 jsme	požádali	město	o  fi-
nanční	dotaci	na	činnost	SDH.

Podali	 jsme	 žádosti	 na	 dvě	
dotace	v celkové	výši	23	000	Kč.	
První	dotace	se	 jako	vždy	pou-
žila	 na	 uspořádání	 Hasičského	
plesu.	Ples	 se	po	dohodě	s ma-
jitelem

uskutečnil	 v motorestu	 Rou-
benka	 21.  3.  2015.	 K  poslechu	
a  tanci	 hrála	 jako	 již	 tradičně	
po	 několik	 let	 skupina	 Pokrok	
z Kostelce	nad	Orlicí	pod	vede-
ním	pana	Zilvara.	Letos	poprvé	
se	nám	stalo,	že	jsme	neměli	vy-
prodáno.	Několik	 vstupenek	 se	
vrátilo	z důvodu	nemoci	a dal-
ších	věcí.	To	však	nemění	nic	na	
tom,	že	se	ples	vydařil.

V  roce	 2016	 se	 plánuje	 opět	
Hasičský	ples.	Je	připraveno	ně-
kolik	změn,	tak	uvidíme,	jak	se	

nám	je	podaří	uskutečnit.
Druhá	 část	 dotace	 ve	 výši	

10	000	 Kč	 byla	 věnována	 na	
fyzickou	 přípravu	 a  kondiční	
cvičení	 členů	 SDH.	 Pro	 tento	
účel	 jsme	 zařídili	 volné	 vstu-
penky	 do	 bazénu	 v  Rychnově	
nad	Kněžnou.	Celkem	jsme	ob-
drželi	 120	 volných	 vstupenek.	
Tyto	 vstupenky	 mají	 platnost	
do	 roku	 2017.	 Členům	 Sboru	
budou	předány	na	Výroční	val-
né	hromadě.

Chtěl	 bych	 touto	 cestou	 po-
děkovat	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	
na	 schvalování	 rozpočtu.	 Bez	
této	finanční	pomoci	by	se	nám	
jen	 těžko	 podařilo	 tyto	 akce	
uskutečnit.

Za Sbor dobrovolných hasičů 
Týniště nad Orlicí

Stanislav Stárek
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Dne	 2.  9.  2015	 se	 obyvatelé	 do-
mova	pro	seniory	vypravili	s dopro-
vodem	pracovníků	poprvé	v histo-
rii	konání	výletů	vlakem	do	města	
Rychnova	nad	Kněžnou.	Impulsem	
pro	uskutečnění	tohoto	výletu	bylo	
nově	 zrekonstruované	 nádraží	
v Týništi	nad	Orlicí	a možnost	bez-

problémového	nastoupení	do	vlaku	
i pro	seniory	na	 invalidním	vozíč-
ku.	 Cesta	 vlakem	 proběhla	 v  po-
řádku	 (odjezd	 byl	 v  8,32	 hodin),	
v Rychnově	byla	navštívena	cukrár-
na	 v  obchodním	 domě	 Kaufland,	
procházka	po	městě	a zpáteční	ces-
ta	 vlakem	na	 oběd	 do	GC	 (návrat	

v  11,30	hodin).	Výlet	 se	 seniorům	
moc	 líbil	 a  pro	 velký	 úspěch	 se	
uskutečnil	další	výlet	do	Rychnova	
nad	Kněžnou	dne	14. 9. 2015.	Výle-
tů	se	zúčastnilo	celkem	10	seniorů	
a 4	pracovnice	jako	doprovod.

Dne	11. 9. 2015	naši	senioři	na-
vštívili	 Den	 otevřených	 dveří	 Do-

mova	 důchodců	 v  Albrechticích	
nad	 Orlicí	 a  dne	 16.  9.  2015	 přá-
telské	odpoledne	v Třebechovicích	
pod	Orebem,	které	pořádal	Domov	
důchodců	při	příležitosti	20.	výročí	
otevření	domova.

Za Geriatrické centrum
Petra Šimečková

     

Od	19. 9.	do	20. 9. 2015	se	čtyři	
děvčata	s paní	cvičitelkou	zúčastni-
la	 akce	 Sokolská	 plavba	 po	Vltavě.	
Tato	akce	se	koná	každý	rok,	ale	není	
samozřejmostí	se	jí	zúčastnit.	Z celé	
republiky	 se	 sešlo	 180	 dětí,	 včetně	
našich	 děvčat	 v  Tyršově	 domě.	 Po	

celý	víkend	byly	pro	ně	připraveny	
různé	sportovní	atrakce.	Na	nádvo-
ří	 Tyršova	 domu	mohly	 vyzkoušet	
obří	 trampolíny,	 střelbu	 z  luku,	 či	
vylézt	na	horolezeckou	stěnu.	Také	
si	vyjely	vláčkem	na	komentovanou	
prohlídku	Malé	Strany.

Vrcholem	celého	víkendu	byla	za	
krásného	 počasí	 plavba	 parníkem	
po	 Vltavě.	 Děvčata	 Kamila	 Proke-
šová,	 Johanka	Kohlerová,	Veronika	
Volejníková	a Lucka	Nováková	jsou	
naše	 věrné	 sokolky.	 Poctivě	 chodí	
na	 cvičební	 hodiny,	 zúčastňují	 se	

různých	 sokolských	 závodů	 a  sou-
těží,	 sletů	 a  akademií,	 samozřejmě	
v  doprovodu	 svých	 cvičitelek	 Lídy	
Říhové	a Pavly	Vlčkové.	Tímto	jim	
Sokol	poděkoval	za	 jejich	poctivou	
práci.

Jaroslava Ullwerová
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Z týniŠťSké hiStORie želeZniční

Stavba trakčního vedení si vynutila úpravy mnohých zařízení a součástí 
dráhy. Most přes Orlici u  Albrechtic musel být celý vyměněn. Přesouvání 
mostů provedla 28. 9. 1965 osmičlenná parta fachmanů z Ostravských hut-
ních montáží. Práce jim trvala pouhých pět hodin. Starý most je na snímku 
vlevo. Nový měří 40 m, hmotnost 100 t.

Nadjezd u atletického stadionu musel být o 90 cm zvýšen.

Panťáky, elektrické jednotky řady 451, byly dlouhou dobu součástí pří-
městské dopravy na Královéhradecku. Pantograf je původně výraz pro elek-
trický sběrač lokomotivy – rám přitlačovaný pružinou k  troleji a  sbírající 
proud.

Dvě generace lokomotiv, které se i  po zahájení elektrického provozu na 
našem nádraží ještě několik let vzájemně potkávaly.

Montáž trolejí nad kolejemi žst. Týniště n. O.

Pod měděnou pavučinou

Vedle	 stočtyřicátého	 výročí	 pří-
chodu	 železnice	 do	 našeho	 města	
si	 letos	 připomínáme	 ještě	 jednu	
neméně	významnou	událost.	Právě	
v  těchto	 dnech	 před	 padesáti	 lety	
vrcholily	stavební	práce	a přípravy	
k  zahájení	 elektrického	 provozu	
v  železniční	 stanici	 Týniště	 nad	
Orlicí.	 A  to	 nejen	 u  nás.	V  letech	
1961	 –	 1965,	 během	 budovatel-
ského	 období	 tzv.	 čtvrté	 pětiletky,	
bylo	 postupně	 zatrolejováno	 230	
km	tratí	ve	východních	a středních	
Čechách.	Postavila	se	nová	nádraží	
(Praskačka	a Opatovice	n.	L.),	mo-
dernizovala	 se	 zabezpečovací	 zaří-
zení	(Hradec	Králové),	telegraf	na-
hradily	 automatizované	 telefonní	
ústředny.	 Nejdůležitější	 momenty	
z  elektrifikace	 týnišťského	 nádraží	
a  přilehlých	 úseků	 si	 ukážeme	 na	
následujících	fotografiích.

Ruleš 

První elektrický vlak 15. prosince

(pac)	 -	 Ve	 středu	 několik	 mi-
nut	 před	 polednem	přijel	 z Choc-
ně	 do	 nádraží	 Hradec	 Králové	
–	Slezské	předměstí	první	vlak	 ta-
žený	elektrickou	lokomotivou	řady	 
E	669.1139.	 Je	 to	poprvé	v historii	
této	 90	 let	 staré	 trati,	 kde	 dopo-
sud	 jezdily	 pouze	 parní	 lokomo-
tivy.	 Prvními	 strojvedoucími	 byli	 
J.	Měchýř	a J.	Pařízek,	kteří	stejnou	
lokomotivou	na	zpáteční	cestě	od-
vezli	z Týniště	nad	Orlicí	také	první	
nákladní	vlak	o celkové	váze	1400	
tun.

Ve	 zkušebním	 provozu	 bude	
během	prosince	 pokračováno	 i  na	
dalších	 tratích	 ve	 Východočeském	
kraji,	 kde	 byla	 letos	 dokončena	
elektrizace.	 Jde	 o  úseky	 Pardubice	
–	Opatovice	n.	Labem	a Havlíčkův	
Brod	–	Kolín	–	Velký	Osek	–	Hra-
dec	Králové.

RUDÉ PRÁVO 1965
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ÚteRý 17. 11. - PODZimní Pletky Ve Sluníčku

Zveme	vás	ke	strávení	příjemného	dne	s našimi	výtvarnými	dílnami	a vyzkoušením	různých	technik.	Vezměte	si	přezůvky	a případné	potřeby	podle	jednotlivých	dílen.	
Dílny	jsou	určeny	dětem	s doprovodem,	mládeži	a dospělým…PŘIHLASTE	SE	PŘEDEM!
Název,	čas,	lektor Popis	činnosti cena
PEDIG	9.30	–	15.30	hod.
Eva	Jenčíková

Pletení	košíčků	s pevným	dnem,	vyplétaným	dnem	nebo	cokoliv	jiného.	
S sebou:	přezůvky,	ručník.

50	Kč
+	materiál	a energie

QUILLING	10	–	12	hod.
Kateřina	Linhartová

Stáčení	barevných	papírových	proužků	jednoduchou	technikou,	výsledky	
jsou	kouzelné	a překvapivé!

50	Kč
+	materiál	a energie

RECYKLOVANÉ	ŠPERKY	10	–	12	hod.
Monika	Koubová

Z prázdných	PET	lahví	se	dají	vyčarovat	i šperky,	doplníme	je	korálky	
a celý	šperk	zkomponujeme.

50	Kč
+	materiál	a energie

TEA	BAG	FOLDING	13	–	15	hod.
Kateřina	Linhartová

Využití	barevných	papírových	sáčků	od	čaje	ke	skládání	hvězdiček	v několika	variantách,	
vánočních	stromečků	a ukázka	dalších	nápadů	ze	sáčků.

50	Kč
+	materiál	a energie

ENCAUSTIKA	13	–	15	hod.
Monika	Koubová

Překvapivě	jednoduchá	technika	malování	voskem	a horkou	žehličkou.	
Zaměřené	na	vánoční	přání	a PF.

50	Kč
+	materiál	a energie

SMALTOVÁNÍ	13	–	15	hod.
Hana	Šimánová Originální	šperky	střižené	z plechu	nebo	použití	připravených	tvarů. 50	Kč

+	materiál	a energie
VÁNOČNÍ	KORÁLKOVÁNÍ	15	–	17	hod.
Monika	Koubová Andělíček,	hvězdička,	vločka	z drobných	korálků.	Techniku	vás	samozřejmě	naučíme. 50	Kč

+	materiál	a energie
MALOVÁNÍ	NA	HEDVÁBÍ
15	–	17	hod.	Hana	Šimánová Originální	šály	a šátky	z hedvábí	tvořené	kapáním,	cákáním,	mačkáním	a doplněné	konturou. 50	Kč

+	materiál	a energie
CÁKANÁ	TRIČKA	16	–	18	hod.
Eva	Jenčíková

Oživíme	starší	trička	nebo	z nových	(předem	vypraných)	uděláme	neopakovatelné	originály.	
Pracujeme	s několika	technikami	a nakonec	všechno	pocákáme.

50	Kč
+	materiál	a energie

■ Úterý 3. 11. ÚteRní PeDiG	od	17.30	hod.
Podvečerní	motání	z přírodního	materiálu	pro	začátečníky	i pokročilé.
Cena	40	Kč	+	spotřebovaný	materiál.	Přihlaste	se,	prosím,	předem.
■ Středa 4. 11. keRAmikA	pro	dospělé	od	17	hod.
1x	měsíčně,	podvečerní	tvoření,	pro	zamazané	ruce.	Cena	120	Kč.
■ čtvrtek 5. 11. měStO Plné StRAŠiDel
Zveme	vás	na	podvečerní	akci,	při	které	můžete	v ulicích	našeho	města	po-
tkat	hodná	strašidla	všeho	druhu	a prožít	s nimi	malé	dobrodružství.	Jsou	
opět	připraveny	dvě	varianty:	Rodinné	putování	s malými	dětmi	a Závod	
3	–	5	členných	hlídek,	předpokládá	se	samostatný	pohyb	po	městě.	Pre-
zence	a průběžný	start	všech	příchozích	v obou	kategoriích	v 17	–	18	hod	
u DDM.	Startovné	20	Kč	za	osobu.
■ Úterý 10. 11. FimO želVičky	od	17.30	hod.
Základní	techniky	se	naučíte	lehce	a vytvoříte	si	originální	želvičku	jako	pří-
věsek.	Cena	40	Kč	+	spotřebovaný	materiál.	Přihlaste	se,	prosím,	předem.
■ Středa 13. 10. tuRnAJ V ubOnGu	od	16	hod.
Přijďte	si	zahrát	a procvičit	rychlost	a postřeh.	Čekají	vás	drobné	odměny.	
Cena	20	Kč.

■ Úterý 17. 11. PODZimní Pletky	-	viz.	tabulka	níže
Celodenní	 tvoření	 v  nejrůznějších	 dílnách.	 Pedig,	 smaltování,	 quilling,	
malování	na	hedvábí,	malování	na	trička,	tea	bag	folding.	Časový	rozpis	
v tabulce.
■ Úterý 24. 11. ADVentní kAlenDář	od	17.30	hod.
Nic	nepotěší,	 jako	dárek	vlastnoručně	vyrobený.	A co	teprve	takový	ad-
ventní	kalendář.
Cena	40	Kč	+	spotřebovaný	materiál.	Přihlaste	se,	prosím,	předem.
■ čtvrtek 26. 11. ADVentní Věnce	od	17.00	hod
Přijďte	se	inspirovat	a vyrobit	si	vlastní	adventní	věnec.	K dispozici	šablo-
ny,	náměty,	veškeré	pomůcky.	Cena	40	Kč	+	spotřebovaný	materiál.	Při-
hlaste	se,	prosím,	předem.
■ 29. 11.–1. 12. VánOční VýStAVA
Otevřeno	v neděli	14	–	18	hod.,	všední	den	od	8	do	17	hod.
Můžete	zde	načerpat	vánoční	inspiraci	a pořídit	si	milé	drobnosti,	tradičně	
i z rukou	týnišťských	tvořitelek.	Těšit	se	můžete	na	svíčky,	perníčky,	ozdoby,	
přání,	drátované	doplňky,	pedig,	přírodní	dekorace	a další.	Vstupné	20	Kč.

PROběhlO Ve Sluníčku…

liStOPAD Ve Sluníčku

Sluníčkový	 školní	 rok	nám	začal	
sice	 až	 v  říjnu,	 ale	 i  tak	 jsme	 stihli	
už	spoustu	akcí.	Na	konci	září,	kdy	
místní	 škola	měla	 ředitelské	 volno,	
jsme	 vyrazili	 na	 Cyklotoulky	 do	
hradeckých	 lesů.	 Bylo	 nádherné	
babí	 léto	 a  tak	 se	 nám	 do	 pedálů	
šlapalo	jako	po	másle.	Naším	cílem	
byl	 rybník	 Šanovec,	 kde	 je	 skvělé	
zázemí	 pro	 opékání	 buřtů	 a  drob-
né	sportíky.	Tam	jsme	si	vyzkoušeli	
rozdělávat	oheň	bez	sirek	a soutěže	
zručnosti	 jízdy	na	kole.	Malí	i velcí	
si	vyzkoušeli	slalom	i co	nejpomalej-
ší	 jízdu.	Také	 jsme	se	vydali	hledat	
kešku,	která	byla	schovaná	v hustém	
porostu	na	břehu	rybníka.	Celý	den	
jsme	si	náramně	užili	a domů	dora-
zili	s úsměvem.	Druhý	den	jsme	jeli	
do	 všemi	 oblíbeného	 hradeckého	
Tonga.	Jako	vždy	s námi	jela	spousta	
dětí,	které	se	nemohly	dočkat,	až	si	
zařádí	na	nejrůznějších	atrakcích.

Začátkem	 října	 zahájily	 činnost	
zájmové	kroužky,	o které	 je	každo-

ročně	 velký	 zájem.	 Letos	 nám	 při-
byly	 novinky	 jako	 vaření,	 papírové	
modely,	řeckořímský	zápas	či	pom-
pony.	Téměř	 všechny	 kroužky	 jsou	
obsazené,	 jen	 na	 některých	 zbývají	
poslední	 volná	 místa	 -	 máte-li	 už	
zaběhnutý	školní	režim	a zjistili	jste,	
že	 by	 se	 vašemu	 dítěti	 líbil	 nějaký	
zájmový	 kroužek,	 zkuste	 ho	 ještě	
přihlásit.	 Volná	 místa	 jsou	 v  těch-
to	 kroužcích:	 Deskovky,	 Kreativka,	
Webovky,	 Sportovní	 opičárny,	 Po-
školáci  I.,	 Papírové	 modely,	 Flét-
nička,	 Holčičiny.	 Bližší	 informace	
dostanete	ve	Sluníčku	nebo	na	 tel.:	
725435731-2.

Během	 října	 jsme	 také	 odstarto-
vali	interaktivní	programy	pro	prv-
ní	stupeň	základní	školy.	Přicházejí	
k nám	prvňáčci	na	program	Máme	
rádi	 zvířata,	 druháci	 si	 hrají	 s  pís-
menky,	měsíci	a ročními	obdobími	
v programu	12	měsíčků	a pro	třeťá-
ky	je	připraven	program	Stromy.

Eva Jenčíková
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cykliStické DOPRAVní ZáVODy

     

Dne	22. 9. 2015	se	konalo	na	do-
pravním	hřišti	v Týništi	nad	Orlicí	
v  areálu	 Automotoklubu	 místní	
kolo	 cyklistických	 dopravních	 zá-
vodů	pro	žáky	3.	až	9.	tříd	základní	
školy,	 kterého	 se	 účastnili	 žáci	 ze	
Základních	škol Týniště	nad	Orlicí	
a Albrechtice	nad	Orlicí.

Na	23. 9. 2015	bylo	naplánováno	
základní	 kolo,	 kterého	 se	 účastnili	

žáci	z Týniště	nad	Orlicí,	Albrechtic	
nad	Orlicí	a Častolovic.	Bojovalo	se	
v  5	 disciplínách:	 ověření	 znalosti	
pravidel	 silničního	 provozu	 for-
mou	testů,	poskytnutí	první	pomo-
ci,	 dvě	 jízdy	 zručnosti	 na	 jízdním	
kole	a jízdy	na	dopravním	hřišti	se	
zaměřením	na dodržování	pravidel	
silničního	provozu.	Na	tyto	závody	
navazovalo	okresní	kolo	v Rychno-

vě	nad	Kněžnou.
Toto	okresní	kolo	se	konalo	dne	

8. 10. 2015	a bylo	určeno	pro	žáky	
prvního	 stupně	 základních	 škol.	
Účast	na	této	dopravní	soutěži	byla	
značná.	 Celkem	 se	 zúčastnilo	 17	
družstev	 z  11	 základních	 škol.	Do	
družstva	byli	vždy	zařazeni	2	chlap-
ci	a 2	dívky.

Z  Týniště	 nad	 Orlicí	 vyrazilo	

do	 Rychnova	 nad	 Kněžnou	 jedno	
družstvo,	přičemž	„barvy“	Základ-
ní	 školy	 Týniště	 nad	 Orlicí	 hájili	
žáci	ze	4.	a 5.	ročníku,	jmenovitě	se	
jednalo	o Lukáše	Tichého,	Daniela	
Brendla,	Nicol	Rýdlovou	a Veroni-
ku	 Kuchařovou.	 Tyto	 snaživé	 děti	
se	umístily	na	krásném	8.	místě.

Zdeňka Pálová

ADVent 2015
program

29. listopadu
4. ročník vánoční uličky na tyršově náměstí

od	14	hodin	(stánky	tradičních	lidových	řemesel, 
vystoupení	dětí	ze	ZUŠ)

 
Rozsvícení vánočního stromečku

od	17	hodin	na	Mírovém	náměstí

Adventní koncert s naďou urbánkovou
od	18	hodin	v kulturním	domě

tradiční vánoční výstava v DDm
od	14	do	18	hodin	(dále	30. 11.	a 1. 12.	od	8	do	17	hodin)

 5. prosince
mikulášská nadílka 

v kulturním domě loutkové divadlo kozlík
od	10	hodin.	Pořádá	Mateřské	centrum	Ratolest.

 13. prosince
Vánoční koncert ZuŠ v kostele

od	16	hodin.	Pořádá	ZUŠ.

 
 20. prosince

Andělské zvonění v kulturním domě
od	16	hodin.	Pořádá DDM.

týnišťský  
divadelní podzim 

program

kOule
7. 11. - sobota 19:30 hodin
velký	sál	kulturního	domu

Divadelní	soubor	Jirásek	–	skupina	Temno	Týniště	nad	Orlicí	
uvádí	hru	v režii	Evy	Drábkové	-	KOULE

beSeDA s herečkou PAVlOu tOmicOVOu 
a uměleckým šéfemklicperova divadla 

DAViDem DRábkem
8. 11. - sobota 18:00 hodin
malý	sál	kulturního	domu

 
ŠťAStné A VeSelé

13. 11. - pátek 19:30 hodin
velký	sál	kulturního	domu

Divadelní	soubor	KD	Holice	uvádí	hru	v režii	Pavla	Hladíka

JAk Se hOlky uhlířOVy  
V Pekle nAPRAVily

15. 11. - neděle 15:00 hodin
velký	sál	kulturního	domu

Divadelní	soubor	Jiráskova	divadla	Hronov.	Pohádka	v režii
Rostislava	Hejcmana.	Doprovodný	program	pro	děti	
povídání	o pohádce	s herci,	prohlídka	scény,	šaten…

JeŠtěři
20. 11. - pátek 19:30 hodin
velký	sál	kulturního	domu

Divadelní	soubor	Jirásek	–	skupina	Temno	Týniště	nad	Orlicí.	
Hra	v režii	Evy	Drábkové.



POSVícení V křiVicích

Foto:	Simona	Pechová
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FRAncOuZSký VečeR SPOlku Přátel měStA

foto:	Štěpán	Tomašík

Francouzský	večer	se	letos	pro	nedostatek	místa	neodehrál	ve	Věži,	ale	v neděli	29. září 2015	novém	Kulturním	domě.	Již	tradiční	akce	Spolku	přátel	
města	Týniště	nad	Orlicí	a skupiny	NOS	DAMES	proběhla	jako	vždy	se	skvělou	atmosférou.

Štěpán Tomašík


