
ZPRAVODAJ
T Ý N I Š T Ě  N A D  O R L I C Í

Listopad 201655. ročník

Posvícení v parku



foto: Mgr. Tomáš Kavka

týnišťské POsVícení



FAB POD VLAJkOu ALPHA nABíZí nOVé PRAcOVní PříLežitOsti

stAROstkA městA inFORmuJe

   

Dne 30.  září  2016 podpisem 
smlouvy přešla společnost FAB Ve-
hicle Security Solutions do japon-
ské společnosti ALPHA, globální-
ho dodavatele pro automobilový 
průmysl.

V  Týništi nad Orlicí se v  pátek 
30.  září v  odpoledních hodinách 
konalo slavnostní setkání zaměst-
nanců, na kterém p. Kawana, Pre-
zident společnosti ALPHA Cor-
poration oznámil zaměstnancům, 
že byla podepsaná smlouva, na zá-
kladě které se FAB Vehicle Security 
Solutions stává součástí japonské 

automotive společnosti ALPHA.
„Pro obyvatele Týniště nad Orlicí 

a okolí tato změna bude znamenat 
nové pracovní příležitosti,“ sdělil 
Vladimír Bayer, jednatel FAB Ve-
hicle Security Solutions„ protože 
ALPHA doposud neměla žádný 
závod v Evropě, ze kterého by do-
dávala pro své zákazníky. Nejen pro 
operátory a operátorky na montáž 
drobných dílů autozámků, ale i pro 
profese, kde je nutné vysokoškolské 
vzdělání strojírenského nebo elekt-
rotechnického zaměření.“

Slavnostního setkání se zaměst-
nanci se zúčastnila Ing. Jana Gal-
bičková, starostka města Týniště 
nad Orlicí a Ing. Petr Richtera, ře-
ditel úřadu práce v  Rychnově nad 
Kněžnou.

Pro více informací navštivte 
webové stránky www.kk-alpha.cz

Lenka Kutnarová, personální od-
dělení, E-mail: lenka.kutnarova@
kk-alpha.com, Mobil: 702 169 511
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Dne 5. 10. 2016 starostka města 
Ing. Galbičková s vedoucím odbo-
ru životního prostředí J. Urbán-
kem projednala se zástupci Povodí 
Labe, s.p., stav odlehčovací větve 
Alby. Zajímalo je, jak Povodí Labe, 
s.p., naloží se současným stavem 
kanálu procházejícího parkem. 
Zhodnotili, že současný stav je ne-
uspokojivý a  žádají Povodí Labe, 
s.p., o pravidelnou několikrát roč-
ně se opakující údržbu. Povodí 
Labe, s.p., v rámci tohoto jednání 
by rádo přeneslo povinnosti údrž-
by odlehčovací větve na město Tý-
niště n.O. včetně nabídky odkou-
pit pozemky pod vodním tokem. 
Celá záležitost bude postoupena 
Radě a  Zastupitelstvu města po 
obdržení oficiální nabídky.

Téhož dne se starostka města 

zúčastnila slavnostního otevření 
silnice II/305 Albrechtice n.O. – 
Borohrádek – úseku vedoucího 
Albrechticemi n.O.

10. 10. 2016 se starostka města 
zúčastnila za město Týniště nad 
Orlicí jednání s  ředitelkou Domu 
dětí a mládeže Týniště n.O paní Ja-
nou Kalousovou a ředitelkou MAS 
Nad Orlicí, o.p.s., paní Martinou 
Lorencovou v rámci projednávání 
projektového záměru rekonstruk-
ce půdy v  budově DDM. Zde by 
mohly vzniknout další využitelné 
prostory pro potřeby DDM.

12.  10.  2016 přijala paní sta-
rostka zástupce místní organizace 
Svazu postižených pana Zahrád-
ku a  poblahopřála mu k  vítěz-
ství v  olympiádě. Více fotografie 
v tomto čísle zpravodaje.

12.  10.  2016 starostka města 
jednala s  dopravní společnos-
tí Audis Bus, s.r.o., zastoupenou 
panem Ing. Cedidlou o dotačních 
titulech a  možnostech nákupu 
nového autobusu. Starý autobus, 
který v minulosti pomohlo finan-
covat město Týniště nad Orlicí, 
dosluhuje a  v  příštím roce bude 
třeba situaci řešit. Varianty jsou 
následující: získat finance z  EU 
nebo zakoupit z  rozpočtu města 
nový městský autobus, který by 
byl využíván pro potřeby obyvatel 
města a  okolních obcí (vyřešil by 
se problém dojíždění školních dětí 
z obcí do škol). V  tomto druhém 
případě by město hledalo provo-
zovatele dopravy. Vše bude mít 
další vývoj, o kterém vás budeme 
informovat.

12.  10.  2016 se konala Rada 
města č. 51, kde mimo jiné pro-
běhlo výběrové řízení na referenta 
Odboru životního prostředí. Vítě-
zem se stal pan Bc. Daniel Nedo-
manský, kterého vám představíme 
v příštím čísle zpravodaje.

17. 10. 2016 se konalo Zastupi-
telstvo města a Rada města č. 52, 
kde proběhlo mimo jiné výběrové 
řízení na ředitele Kulturního cen-
tra. Vítězem se stal pan Ing. Karel 
Janeček, který bude také předsta-
ven v příštím čísle zpravodaje.

24. 10. 2016 zasedala Povodňo-
vá komise.

26.  10.  2016 zasedala Komise 
pro územní plán.

Ing. Jana Galbičková, 
starostka města

Global Commodity Leader - Elektrotechnical
Nákupčí daných komodit v oboru Elektrotechnickém.
Nutná komunikace v anglickém jazyce a praxe na podobné pozici.

Konstruktér- Specialista pevnostních výpočtů 
FEM/ MPK

Nutná praxe v automobilovém průmyslu na stejné nebo podobné  
pracovní pozici.

Project Controller
Finanční podpora mezinárodních projektů (zakázek) pro výrobce nákladních 
a osobních automobilů. Nutná komunikace v anglickém jazyce a praxe na 
podobné pozici ve výrobní společnosti.

Procesní technolog Junior
Technologická příprava výroby. 

Montážní dělník
Pracovní pozice vhodná i pro ženy. 

Nabízíme:
•  Dotované závodní stravování (možnost teplých večeří).
•  Jídelna s doplňkovým prodejem v areálu firmy.
•  Stravenky pro víkendové směny v nepřetržitém provozu.
• 7,5 hodinovou pracovní směnu (a 11, 5 hodinovou směnu o víkendech)
• Příspěvky za směnnost a nepřetržitý provoz, výkonnostní příspěvek.
•  Práce v tichém a čistém prostředí.
• Montáž lehkých drobných dílů.
•  Dotované svozové autobusy na pracoviště z vybraných lokalit.
• Možnost karierního postupu.
• Benefity v rámci programu Cafeterie.
•  5 týdnů dovolené, možnost příspěvku na penzijní připojištění.
•  13. mzda (dle kolektivní smlouvy).

Praxe v automobilovém průmyslu vítána. Nástup možný ihned (dle dohody).
Čistý trestní rejstřík, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita.

e-mail: lenka.kutnarova@kk-alpha.com
mob.:  +420 702 169 511 

www.kk-alpha.cz

NAČTĚTE QR KÓD DO SVÉHO 
MOBILNÍHO TELEFONU
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usnesení č. 49
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 19. 9. 2016

     

A) schvaluje

1. Schvaluje vítěze poptávkového 
řízení na akci „Oprava vjezdo-
vé komunikace do Geriatrické-
ho centra č.p. 785 v Týništi nad 
Orlicí“ firmu BG SYS HT s.r.o., 
Holubova 389, 53003 Pardubi-
ce, IČ26008742, za cenu 299 686 
Kč bez DPH, tj. 362 620,06 Kč 
s DPH, a ukládá starostce města 
smlouvu o  dílo č.200916 pode-
psat.

2. Schvaluje vítěze poptávkového 
řízení na akci „Rekonstrukce 
spalinových cest v domě č.p. 485 
Týniště nad Orlicí“ firmu Dobré 
kominictví, Aleš Agidy, Na Ná-
městí 624, 28401 Kutná Hora, 
IČ: 64155056 za cenu 236 660 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

3. Schvaluje smlouvu o právu pro-
vést stavbu plynofikace objektu 
Pod Stávkem 825, Týniště nad 
Orlicí – přeložka plynové pří-
pojky mezi Městem Týniště nad 
Orlicí a  Ladislavem Štěpánem, 
Zvoníčkova 226, 517 21 Týniš-
tě nad Orlicí a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

A) schvaluje

1. Po projednání v  Zastupitelstvu 
města vstup do projektu „Vodní 
dílo Alba“, partnerství s  obcemi 
Třebechovice p.O., Lípa n.O., 
Čestice, Častolovice, spoluúčast 
na dotaci a  realizaci projektu, 
zajištění udržitelnost projektu. 
Uzávěrka žádostí je 30. 11. 2016, 
celková částka projektu 900 000 
Kč, spoluúčast 135 000 Kč. Nutné 
předfinancování projektu. Ter-
mín realizace březen 2017, doba 
trvání – 1 rok. Aktivity projektu: 
Kniha Alba - 190 str., brožura 
s  mapou kanálu, naučná zasta-
vení Týniště nad Orlicí a ostatní 
obce po 1 ks, Třebechovice pod 
Orebem 2 ks., brožura Třebecho-
vice „Památky města Třebecho-
vice“, publicita projektu: upo-
mínkové předměty a  slavnostní 
otevření projektu.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 249 m2 pro paní Vilmu 
Matiskovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01.  11.  2016 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-

hrádky a ukládá starostce smlou-
vu podepsat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o výměře 254 m2 pro paní Hanu 
Hovanovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 11. 2016 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a  ukládá starostce smlouvu 
podepsat.

4. ZŠ Týniště nad Orlicí podání žá-
dosti do projektu „Matematická 
gramotnost“. Začátek realizace 
projektu 1.  12.  2016, ukončení 
1.  12.  2018. Výše dotace 690 117 
Kč, aktivity: školní psycholog 24 
měsíců a  Klub zábavné logiky 
a deskových her pro žáky ZŠ.

5. Příspěvek na telefon zástupci veli-
tele ve výši 300 Kč/měsíčně, stráž-
níci 250 Kč/ měsíčně, velitel 350 
Kč/měsíčně.

6. Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Královéhradecké-
ho kraje na obnovu a  výcho-
vu lesních porostů dle žádosti 
č. KUKHK-23185/ZP/2016 ve 
výši 40 783 Kč a ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

7. Navýšení platů zaměstnanců pří-
spěvkové organizace Služby měs-
ta o 5 % od 1. 1. 2017 z důvodu 
odchodu zaměstnanců k  jiným 
zaměstnavatelům.

8. Schvaluje nákup pracovního ob-
lečení s logem Služby města Týni-
ště nad Orlicí (zimní a letní) pro 
zaměstnance příspěvkové orga-
nizace Služby města Týniště nad 
Orlicí.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
panu Josefovi Pokornému, *** od 
1. 10. 2016 - do 31. 3. 2017.

10. Prodloužení nájemní smlou-
vy paní Libuši Havlové, *** od 
1. 11. 2016 do 31. 10. 2019.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Markétě Micherové, *** od 
1. 11. 2016 do 31. 10. 2019.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
paní Viktorii Kopecké, *** od 
1. 11. 2016 do 31. 10. 2017.

13. Výměnu a  přidělení bytu 1+1 
paní Nikole Kubcové, *** za 
podmínky uzavření nájem-
ní smlouvy na období od 
1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 s pod-
mínkou úhrady dluhu vzniklé-
ho v  bytě 784/13 ve výši 5.289 
Kč. Přidělení bytu doporučeno 
bytovou komisí 22. 9. 2016.

14. Výměnu a  přidělení bytu 1+1 
paní Haně Librové, ***. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena až po 
dokončení rekonstrukce bytu. 
Přidělení bytu doporučeno by-
tovou komisí 22. 9. 2016.

15. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Or-
licí čerpání finančních prostřed-
ků do výše Kč 56.695 Kč z fondu 

investic dle § 31 odst.2a) zákona 
č.250/2000 Sb. na nákup vesta-
věné skříně.

16. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže, Týniště nad 
Orlicí podání projektového zá-
měru přes MAS NAD Orlicí, 
o.p.s., s  názvem „Multifunkční 
mediální a řemeslný prostor“ ve 
výši Kč 2.500.000,00. Projektový 
záměr podepíše p. starostka.

17. Žádost příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola – U  Dubu 
o navýšení odpisového plánu na 
rok 2016 o  částku Kč 1.457,00. 
Důvodem je nákup herního 
prvku – prolézací tunel. Po 
navýšení bude odpisový plán 
pro rok 2016 v celkové výši Kč 
29.801,00.

18. Žádost MŠ Město na navýšení 
počtu dětí na 131 dětí.

19. Žádost ZUŠ Týniště nad Orlicí 
a Mladého týnišťského big ban-
du, z.s., o prominutí nájemného 
v rámci koncertu Black Buřiňos, 
který se uskuteční 30. 10. 2016 
od 14 h v Kulturním domě.

20. Smlouvu o  dílo č. 52060377 
„Týniště nad Orlicí, Smetanova 
ul. – veřejné osvětlení“ s VČE – 
montáže, a.s., Arnošta z Pardu-
bic 2082, 531 17 Pardubice, IČ: 
25938746 za cenu 99 850 Kč bez 
DPH a ukládá starostce smlou-
vu podepsat.

21. Vítěze VŘ na zakázku „Opra-
va fasády – Městská knihovna 
v Týništi nad Orlicí“ firmu Pavel 
Vyskočil – VYSPAV, Jiráskova 
525, 517 24 Borohrádek, IČ: 
45551961 za cenu 519 494 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání RM.

2. Informaci stavebního dozoru 
v  rámci zakázky „Rekonstrukce 
chodníků - II. etapa“ a vyúčtování 
méně a víceprací.

3. Informaci starostky města o vstu-
pu do projektu „Asistent prevence 
kriminality“ vyhlášený Úřadem 
práce České republiky, pracoviště 
Rychnov nad Kněžnou. Asistent 
bude zaměstnán na Městské po-
licii Týniště nad Orlicí. Příspěvek 
na tuto osobu od Úřadu práce činí 
15 000 Kč/měsíčně – hrubého. 
Zahájení projektu od 1. 1. 2017.

4. Zápis z Komise školství a kultury 
ze dne 12.  9.  2016, Zápis z  ko-
mise Zdravotní a sociální ze dne 
12.  9.  2016, zápis z  jednání Sta-
vební komise ze dne 31. 8. 2016, 
zápis z  Komise bytové ze dne 
22. 9. 2016 a zápis z jednání Ko-
mise životního prostředí ze dne 

3. 10. 2016.
5. Zápis z  jednání Osadního výbo-

ru Křivice ze dne 7. 9. 2016, OV 
Petrovice ze dne 25. 8. 2016 a OV 
Petrovice ze dne 29. 9. 2016.

6. Informaci ředitele ZŠ o  uzavře-
ní školy 18.  11.  2016, 2.  2.  2017 
a  2.  6.  2017z důvodu ředitelské-
ho volna - důvodem jsou opravy 
a údržba učeben.

7. Zprávu o finančním auditu za rok 
2015 provedeném v  příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Město 
Týniště nad Orlicí.

8. Zprávu o finančním auditu za ob-
dobí 1. 1. 2016–30. 6. 2016 prove-
deném v  příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí.

9. Vyúčtování – závěrečnou zprávu 
o  čerpání dotace předloženou 
Mateřskou školou Město o čerpá-
ní dotace, kterou MŠM obdržela 
na základě smlouvy č. 15ZPD05-
022 o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu Královéhradeckého kraje 
vč. vyjádření finančního odboru 
k této dotaci.

10. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole provedené ve 
Službách města Týniště nad Or-
licí vč. vyjádření odstranění ne-
dostatků zjištěných při kontrole.

11. Protokol o  provedené veřej-
nosprávní kontrole provedené 
v Kulturním centru města Týni-
ště nad Orlicí.

12. Průběh výběrového řízení na 
pracovní pozici „Pracovník/
pracovnice Odboru životní-
ho prostředí – administrativa 
a správa zeleně“.

13. Informaci městské právní firmy 
v  záležitosti reklamace osvět-
lovací techniky v  Kulturním 
domě ze dne 30. 9. 2016. RM na 
základě doporučení právní fir-
my upouští od trestního řízení 
vedeného s  dodavatelem stav-
by kulturního domu resp. jejím 
subdodavatelem společností 
Dancefloor, s.r.o.

14. Oznámení ZŠ Týniště nad Orli-
cí o schválení projektu Operační 
program výzkum, vývoj a vzdě-
lávání – šablona MATEMATIC-
KÁ GRAMOTNOST – Klub 
zábavné logiky a deskových her 
pro žáky ZŠ a  šablona ŠKOL-
NÍ PSYCHOLOG – personální 
podpora ZŠ. Z  tohoto důvodu 
byl zřízen účet u KB. Výše dota-
ce 690.117 Kč.

c) ukládá

1. Vedoucímu Odboru správy 
majetku jednat se společnos-
tí Stavitelství DS, s.r.o., ve věci 
uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 13/2015 a následné vy-

usnesení č. 50
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 3. 10. 2016
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stavení faktury za provedené 
více a  méně práce v  rámci za-
kázky „Rekonstrukce chodníků 
- II. etapa“ za 155 158,10 Kč bez 
DPH. Starostce města ukládá do-
datek podepsat.

Odpovídá: Zdenek Hejna Te r-
mín: 31. 10. 2016
2. Ředitelce příspěvkové organi-

zace Dům dětí a  mládeže Týni-
ště nad Orlicí zajistit si termíny 
plánovaných akcí v  Kulturním 
centru města Týniště nad Orlicí 
pro školní rok 2016/2017 dle při-
loženého seznamu se současným 
ředitelem KC a správcem KC.

Odpovídá: Jana Kalousová Te r-
mín: 31. 10. 2016
3. Ukládá řediteli příspěvkové or-

ganizace Kulturní centrum jed-
nat s DDM o termínech akcí na 
rok 2016/2017.

Odpovídá: Libor Stolín Te r-
mín: 31. 10. 2016
4. Tajemníkovi MěÚ na základě 

zprávy o finančním auditu v pří-
spěvkové organizaci MŠ Město 
provést opravu ve sbírce listin 
ve veřejném rejstříku – smlouva 
o výpůjčce.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika Te r-
mín: 31. 10. 2016
5. Zastupující ředitelce příspěv-

kové organizace Mateřská ško-
la – Město, na základě zprávy 
o finančním auditu 2015 a 2016 
v  příspěvkové organizaci MŠ 
Město, provést aktualizaci účet-
ních směrnic.

Odpovídá: p. Štulířová Iva Te r-
mín: 31. 10. 2016
6. Zastupující ředitelce příspěv-

kové organizace Mateřská ško-
la – Město, na základě zprávy 
o  finančním auditu 2015 a  za 
období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 
v  příspěvkové organizaci MŠ 
Město, odstranit nedostatky.

Odpovídá: p. Štulířová Iva Te r-
mín: 31. 10. 2016
7. Zastupující ředitelce příspěv-

kové organizace Mateřská ško-
la Město provést řádné vyúčto-
vání a pojmenování projektu „ 
Vrbičkohrátky“.

Odpovídá: p. Štulířová Iva Te r-
mín: 31. 10. 2016
8. Opakovaně z  loňského roku 

a  na základě provedené veřej-
nosprávní kontroly ze dne 19. 
a  20.  9.  2016 v  příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum 
řediteli KC a účetní KC provést 
konečné vyúčtování záloh za 
spotřebované energie z  roku 
2013 a  2014 (období, kdy KC 
sídlilo v Hotelu Orlice) ve výši 
157 000 Kč a  předložit doklad 
o vyúčtování do 10. 10. 2016.

Odpovídá: p. Libor Stolín, p. Ma-
cháčková Termín: 10. 10. 2016

9. Účetní Kulturního centra Týni-
ště nad Orlicí na základě prove-
dené veřejnosprávní kontroly 
ze dne 19. a 20. 9. 2016 v pří-
spěvkové organizaci Kulturní 
centrum, dokladovat přílohy 
k  vystaveným a  přijatým fak-
turám či smlouvám. Přílohou 
dokladu bude vždy písemná 
objednávka.

Odpovídá: p. Macháčková Te r-
mín: 5. 10. 2016
10. Projednat v  Zastupitelstvu 

města na základě provedené 
veřejnosprávní kontroly ze dne 
19. a 20. 9. 2016 v příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum 
možné pochybení ředitele Mgr. 
Kavky a  L. Stolína ve věci ne-
efektivního uzavírání Dohod 
o provedení práce, čímž dochá-
zí k  plýtvání finančními pro-
středky z rozpočtu města.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika Te r-
mín: 17. 10. 2016
11. Tajemníkovi MěÚ pozvat vy-

brané uchazeče z  výběrového 
řízení na pracovní pozici „Pra-
covník/pracovnice Odboru 
životního prostředí – administ-
rativa a správa zeleně“ na poho-
vor dne 12. 10. 2016 od 15 hod.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika Te r-
mín: 12. 10. 2016
12. Odboru správy majetku pro-

jednat s  ŘSD úpravu značení 
místní komunikace pod Sva-
zarmem.

Odpovídá: Zdeněk Hejna Te r-
mín: 31. 10. 2016
13. Zařadit do rozpočtu 2017 ná-

kup pracovního oblečení s  lo-
gem Služby města Týniště nad 
Orlicí (zimní a  letní) pro za-
městnance příspěvkové organi-
zace Služby města Týniště nad 
Orlicí.

Odpovídá: Jitka Gažiová Te r-
mín: rozpočet 2017
14. Projednat v  Zastupitelstvu 

města vstup do projektu „Vod-
ní dílo Alba“ a partnerství s ob-
cemi Třebechovice p.O., Lípa 
n.O., Čestice, Častolovice.

Odpovídá: Ing. Jan Paštika Te r-
mín: 17. 10. 2016
15. Zařadit do rozpočtu příspěvko-

vé organizace Služby města Tý-
niště nad Orlicí výdaje na audit 
stavu zaměstnanců.

Odpovídá: Jitka Gažiová Te r-
mín: rozpočet 2017
16. Zařadit do rozpočtu příspěv-

kové organizace Služby města 
Týniště nad Orlicí pro rok 2017 
navýšení platů zaměstnanců 
o 5 % od 1. 1. 2017.

17. Starostce města zadat právní 
rozbor nevyúčtovaných záloh 
příspěvkové organizace Kul-
turní centrum za spotřebované 

usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva města Týni-
ště nad Orlicí konaného dne 19. 9. 2016

   

energie z roku 2013 a 2014 (ob-
dobí, kdy KC sídlilo v  Hotelu 
Orlice) ve výši 157 000 Kč včet-
ně personálního pochybení.

Odpovídá: Ing. Jana Galbičková 
Termín: 15. 10. 2016
18. Vedoucímu odboru životního 

prostředí a  tajemníkovi MěÚ 
vydat novou vyhlášku o naklá-
dání s odpady.

Odpovídá: Ing. Jana Paštika, Josef 
Urbánek Termín: 31. 12. 2016

D) Zamítá

1. Zamítá žádost OV Petrovice 
v  záležitosti umístění odpadko-
vých košů na psí exkrementy 
v obci Petrovice nad Orlicí. Dů-
vod vesnická zástavba s rodinný-
mi domky, zahrady, pole, lesy.

e) Revokuje

1. Usnesení RM č. 48 C/10: Ukládá 
Stavební komisi provést kontrolu 
stavební zakázky „Rekonstrukce 
chodníků - II. etapa“ a  ve spo-
lupráci se stavebním dozorem 
sdělit Radě města reálnou výši 
víceprací a méně prací z důvodu 
vzájemné odhody mezi Stavitel-
stvím DS, s.r.o., a městem Týni-
ště nad Orlicí z důvodu uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání 
mezi městem Týniště n.O. a spo-
lečností Stavitelství DS, s.r.o.

A) schvaluje

1. Vítěze výběrového řízení na akci 
„Týniště nad Orlicí – Rekon-
strukce chodníků – Lokalita 8 
– ulice Smetanova“ firmu STA-
VITELSTVÍ DS, Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 25932381 ve výši 
1 587 037,54 Kč včetně DPH. 
Vedoucí FO ukládá tento výdaj 
zapracovat do výdajové části roz-
počtu města Týniště nad Orlicí 
formou rozpočtového opatření. 
Starostce ukládá smlouvu o dílo 
podepsat.

2. Záměr demolice haly na Míro-
vém náměstí 234 a převedení do 
majetku Služeb města Týniště 
nad Orlicí.

3. Realizaci dočasných parkovacích 
míst v  blízkosti prodejny Potra-
vin Na Bělidle.

4. Variantu C – umístění nové ha-
sičské zbrojnice a ukládá zařadit 
do Územního plánu variantu C 
zpracovanou architektonickou 
kanceláří KK Atelier Ing. arch. 
Karáskem Jiřím.

5. Výstavbu hřiště za Základní ško-
lou v Týništi nad Orlicí v částce 
do 13 milionů Kč.

6. Převod lesních pozemků v  lo-
kalitě Voklik z  „hospodářského 
lesa“ do „lesa zvláštního určení“.

7. Prodej části pozemku parc. č. 
443/5 o výměře 16 m2 v k. ú. Ště-
pánovsko a části pozemku parc. 
č. 484/1 o výměře 22 m2 v k. ú. 
Štěpánovsko, ze kterých vzni-
kl nový pozemek parc. č. 484/3 
o výměře 38 m2 v k. ú. Štěpánov-
sko. Nový pozemek par. č. 484/3 
o výměře 38 m2 v k. ú. Štěpánov-
sko byl oddělen geometrickým 
plánem č. 334-103/2016. Prodej 
za cenu 150 Kč/m2 pro Jiřího 
Gabriška, *** a Lucii Matějíčko-
vou, ***. Poplatky s  prodejem 
spojené hradí kupující. Pověřuje 
starostku města podpisem navr-
žené kupní smlouvy.

8. Právní firmou navrženou do-
hodu o  vzájemném vyrovnání 
mezi městem Týniště nad Or-
licí a  Mgr. Kopeckým Milanem 
v  částce 281.560 Kč ve věci sta-
vebně-technických úprav prona-
jatých prostor a ukládá starostce 
dohodu o vzájemném vyrovnání 
podepsat.

9. Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 1/2017 
Fond rozvoje bydlení a vyhlašuje 
od 1.  1.  2017 pro občany výbě-
rové řízení na poskytnutí půjčky 
z FRB.

10. Zrušení závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a příspěvko-
vou organizací Mateřská škola 
– Město, který spočíval v  po-
skytnutí účelového investiční-
ho příspěvku na spolufinanco-
vání dotace „Vrbičkohrátky II“ 
ve výši 27.498 Kč. Příspěvková 
organizace dotaci neobdržela.

11. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizaci Služby města 
Týniště nad Orlicí, která spo-
čívá v  navýšení neinvestiční-
ho příspěvku zřizovatele na 
provoz o  částku 100.000 Kč. 
Celková výše neinvestičního 
příspěvku na provoz po úpravě 
představuje částku 8.609.000 
Kč (v tom účelově limit mzdo-
vých prostředků 4.108.000 Kč).

12. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a příspěvko-
vou organizaci Mateřská škola 
- Město Týniště nad Orlicí, kte-
rá spočívá v navýšení neinves-
tičního příspěvku zřizovatele 
na provoz o  částku 13.896 Kč 
účelově určené na odpisy z dů-
vodu nákupu sestavy Kulíkovy 
věžičky. Celková výše neinves-
tičního příspěvku na provoz 
po úpravě představuje částku 
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1.442.538 Kč (v  tom účelově 
odpisy 71.184 Kč).

13. Uzavření smlouvy o půjčce ve 
výši 64.540 Kč mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Mateř-
skou školou – Město Týniště 
nad Orlicí za podmínky schvá-
lení a přidělení této dotace pro 
Mateřskou školu – Město Mi-
nisterstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR a  ukládá 
starostce města smlouvu po-
depsat.

14. Žádost Mateřské školy - Město 
o poskytnutí půjčky z rozpočtu 
zřizovatele na předfinancování 
dotace z operačního programu 
Výzkum, vývoj a  vzdělávání, 
název aktivity „Chůva – perso-
nální podpora MŠM“ v částce 
64.540 Kč za podmínky schvá-
lení a přidělení této dotace pro 
Mateřskou školu – Město Mi-
nisterstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR. Půjčka ve 
výši 64.540 Kč bude vrácena 
na účet města do 31. 12. 2016.

15. Změnu závazných ukazatelů 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Základní 
škola Týniště nad Orlicí, kte-
rá spočívá ve změně použití 
finančních prostředků po-
skytnutých formou účelových 
příspěvků. Základní škole byly 
v  rámci schváleném rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí po-
skytnuty následující účelové 
příspěvky, které nebyly čerpá-
ny v plné výši:

16. účelový příspěvek zřizovate-
le na nákup nábytku ve výši 
400.000 Kč, dle předložené žá-
dosti bylo vyčerpáno 188.133 
Kč, zbývá 211.867 Kč

17. účelový příspěvek na zřizo-
vatele na nákup 8 počítačů 
ve výši 160.000 Kč, dle před-
ložené žádosti bylo vyčer-
páno 147.562,50 Kč, zbývá 
12.437,50 Kč

18. účelový příspěvek zřizovatele 
na broušení podlah ve třídách 
(4 třídy) ve výši 220.000 Kč, 
dle předložené žádosti bylo 
vyčerpáno 153.300 Kč, zbývá 
66.700 Kč.

19. Celkem Základní škola Tý-
niště nad Orlicí nedočerpala 
prostředky ve výši 291.004,50 
Kč a žádá tyto použít na úpra-
vy v  učebně hudební výchovy 
(nákup nového nábytku, opra-
va podlahy…).

20. Žádost příspěvkové organiza-
ce Služby města Týniště nad 
Orlicí o  poskytnutí účelového 
investičního příspěvku ve výši 
183.678 Kč vč. DPH na prove-
dení přípravy stavby přístřeš-
ku pro kontejnery.

21. Rozpočtová opatření č. 25 – 
35.

22. Podání žádosti o  poskytnutí 
neinvestiční dotace z  rozpoč-
tu MV GŘ HZS ČR ve výši 
120.000 Kč na rok 2017 pro 
jednotku SDH za spoluúčasti 
města Týniště nad Orlicí ve 
výši 20 %.

23. Odprodej kabelového vede-
ní VN 35 kV mezi trafosta-
nicemi RK_0121 a  RK_0894 
a  RK_0340 o  celkové délce 
1144 v  k.ú. Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

24. Zápis ze Zastupitelstva města 
Týniště nad Orlicí č. 14 ze dne 
20. 6. 2016.

25. Ponechání stávajících žid-
lí umístěných v  Kulturním 
domě.

B) ukládá

1. Odboru správy majetku zadat 
přípravu projektové dokumen-
tace rekonstrukce ulice Turkova 
a  Mostecká ve variantě č. 1 „T 
model“ v co nejkratší lhůtě.

2. V  roce 2017 zařadit výdaje na 

studii revitalizace celého pro-
storu za Obchodním centrem 
v návaznosti na okolní zástavbu.

3. Zařadit do rozpočtu města 2017 
nezbytnou částku na úpravu 
křižovatky naproti budovy Čes-
ké spořitelny.

4. Zařadit do rozpočtu města 2017 
nezbytnou částku na studii are-
álu sídliště Střed.

5. Zařadit do rozpočtu města 2017 
výdaje na projektovou doku-
mentaci nástavby ZUŠ a stavbu 
realizovat dle finančních mož-
ností města 2018 - 2019.

6. Vedoucí finančnímu odboru 
upravit v  rozpočtu města Týni-
ště nad Orlicí závazné ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Základní škola 
Týniště nad Orlicí ve smyslu 
usnesení pod bodem A/15.

7. Vedoucí FO zarezervovat účelo-
vě finanční prostředky z nespe-
cifikované rezervy ve výši rozdí-
lu mezi částkou ve schváleném 
rozpočtu na rok 2016 (2.315.000 
Kč) a  vysoutěženou cenou díla 
pro dofinancování akce Rekon-
strukce školního sportovního 
areálu ZŠ Týniště nad Orlicí pro 
rozpočet na rok 2017.

8. Starostce města svolat mimo-
řádné zasedání zastupitelstva 
města na 17. 10. 2016 od 16 hod, 
kde jediným bodem programu 
budou záležitosti Sportovního 
klubu Týniště nad Orlicí.

9. Tajemníkovi MěÚ Týniště nad 
Orlicí zařadit na některé další 
jednání ZM stížnost Osadního 
výboru Petrovice v  záležitosti 
působení společnosti Condec, 
spol s r.o., v obci Petrovice.

c) Bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  předcházejících 
zasedání ZM.

2. Zprávu o činnosti rady města za 
uplynulé období.

3. Informaci finančního výboru 
o odstoupení člena pana Libora 
Stolina.

4. Zprávu kontrolního výboru.
5. Informace starostky města a  li-

kvidátora DSO Poorlicko Ing. 
Málka ve věci likvidace DSO 
Poorlicko.

6. Studii zpracovanou arch. Zíd-
kem i  rozsah nástavby budovy 
ZUŠ včetně modernizace celé 
budovy ZUŠ.

7. Informace o rozvoji města v  le-
tech 2017-2020.

8. Rozpočtová opatření RM č. 21 
– 24.

9. Vypsání výběrového řízení na 
zhotovitele stavby Rekonstrukce 
školního sportovního areálu ZŠ 
Týniště nad Orlicí. V  případě, 
že hodnota realizace této stav-
by u vítězné firmy bude do výše 
13 milionů korun včetně DPH, 
ukládá starostce města s  tou-
to firmou uzavřít a  podepsat 
smlouvu o dílo.

10. Informaci ředitele školy a stíž-
nost rodičů na omezenou ka-
pacitu školní družiny.

D) Zamítá

1. Žádost seskupení majitelů ne-
movitosti č.p. 856 týkající se od-
kupu pozemku p.č. 1161.

2. Koupi nemovitostí - budova č. e. 
2, parc.č. 6956/50, budova č. e. 
20, parc. č. 6956/26, v k. ú. Holi-
ce v Čechách.

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

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

sPOLečenskÁ kROnikA

     životní jubilea:
92 let Lenka Provazníková
90 let Zdeněk Blažek
85 let František Čermák
80 let Jiřina Kacrová
 Vladislav Skalický

 Jana Nováková
 Marie Pětivoká
 Marie Tauchmanová
 Klaudie Štanderová
 Božena Vojtěchová

Vítáme na svět:
Ema Kamšová
Adéla Čtvrtečková

Rozloučili jsme se:

Jiřina Matějíčková (80)
Marie Kubečková (93)
Zdeněk Tománek (71)
Jan Boštík (83)
Antonie Sauerová (89)
Anežka Brandejsová (89)
Jaroslav Bílek (83)
Miloslav Jareš (71)

Poděkování

Ráda bych touto cestou upřím-
ně poděkovala všem „gratulan-

tům“ za milé blahopřání a  dárky 
k mému životnímu jubileu.

Vřelé díky.
Libuše Wagenknechtová

Vzpomínka

Dne 25.  listopadu uplynou 4 
smutné roky, kdy nás opustil náš 
milovaný tatínek a  dědeček pan 
František Růžička.

Stále vzpomínají dcery Věra 
a Iva s rodinami.
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Letošní týnišťské posvícení bylo 
tak trochu výjimečné. Konalo se 
o  týden později, než je běžné, při-
neslo řadu skvělých hudebních zá-
žitků s  jednou opravdu exkluzívní 
kapelou v  čele a  navíc takovou 
kvalitu občerstvení, jakou město 
nepamatuje. Když celé odpoledne 
svítilo sluníčko a k pohodě pomoh-
la spousta organizací i  jednotliv-
ců, nemohl z akce nikdo odcházet 
zklamaný.

Posvícení začalo v sobotu 24. září 
ve 14:30 a hned od prvních chvil se 
mohli všichni návštěvníci pobavit 
u  společenských her, které připra-
vilo DDM Sluníčko. Naproti jejich 

stanovišti předváděla zemědělskou 
techniku firma Agrico nebo se děti 
i s rodiči mohli zastavit u stanoviště 
místních hasičů. První vystoupení 
na podiu pak připravily mažoretky 
Týnky z místní ZUŠ, které se stří-
daly s  tanečními kreacemi studia 
Smot Art paní Jiřiny Bednářové. 
Již první hodinu posvícení tak bylo 
veselo. Lidé ocenili množství stán-
ků, které nabízely několik druhů 
alko- i  nealkoholických nápojů, 
jako i  různé pochutiny. Nechyběla 
ani cukrová vata nebo domácí vy-
mazlené cukroví a buchty, které si 
pro tuto příležitost připravilo Ma-
teřské centrum Ratolest.

   

Hudební program po čtvrté ho-
dině odstartovalo duo Next time, 
které publikum pobavilo množ-
stvím cizích i  domácích coverver-
zí, aby po něm nastoupila skupina 
Druhá identita z  Hradce Králové. 
Tato rocková partička uchvátila 
množství posluchačů snad všech 
věkových kategorií. Jako opravdo-
vou lahůdku můžeme brát kapelu 
Disconnexion, která přinesla směs 
funky, r’n’b spolu s  popovými vo-
kály obou zpěvaček této třebíčské 
partičky. Vrcholným hřebem celé 
akce však byli pražští Top Dream 
Company, soul-funková parta, kte-
rá do Týniště dorazila v čele s loučí-

cím se, u týnišťského publika velice 
oblíbeným, Martinem Růžou. Ten 
také během koncertu na skuteč-
nost, že se s kapelou rozchází, upo-
zornil, a pro nás tak bylo velkou ctí, 
že si ke své derniéře vybral právě 
naše město.

K tomu všemu nám přálo poča-
sí. Lidé již během akce vyjadřovali 
svoji spokojenost, zejména hudeb-
ní program ocenili jako mimořád-
ný počin, který dává do příštích let 
příslib opravdu mimořádné akce, 
na kterou se budou těšit všichni 
místní a bude lákat i dobré zábavy-
milovné obecenstvo z okolí.

Tomáš Kavka
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týnišťský DiVADeLní PODZim V PLném PROuDu

divadlo.
Dalšími představeními byla 

první repríza další úspěšné hry 
skupiny Temno s  názvem Klídek 
a  posléze hra hostujícího divadla, 
souboru J. K. Tyl z Meziměstí, s ná-
zvem Habaďůra. Tato hra vypráví 
o protřelém zneuživateli sociálního 
systému, na kterého si vyšlápne so-
ciálka. Hra letos zvítězila v divadel-
ní soutěži Miletínské divadlení jaro. 
To vše v měsíci říjnu.

Listopadový program přinese ve 
své první půli zcela jistě zajímavý 
divadelní víkend, kdy se v  pátek 
11.  listopadu od 17:30 všichni ná-
vštěvníci mohou těšit na besedu 
s populárním režisérem filmů jako 
Pelíšky, Pupendo či Šakalí léta Ja-
nem Hřebejkem. Málokdo totiž ví, 
že jde i o režiséra divadelního. Bu-
deme poté doufat, že pan Hřebejk 
s  námi posléze zhlédne druhou 
reprízu Klídku, která je poté naplá-

novaná na páteční večer. V  neděli 
13.  listopadu od 15 hodin pak bu-
dou do divadla zvány všechny větší 
děti i  dospělí. Společně se mohou 
těšit na pohádkový příběh Gullive-
rovy cesty, které nastudoval diva-
delní soubor Erben Miletín. Diva-
dlo je vhodné pro děti od cca 8 let.

Zakončení divadelního podzimu 
obstará hra Perfect Days, zpraco-
vaná na motivy stejnojmenného 
filmu Alice Nelis pardubickým di-
vadlem Exil. I  v  tomto případě se 
jedná o přímo lahůdkovou hru oce-
ňovanou na mnoha podiích a  mj. 
byla oceněna i na přehlídce Orlická 
maska v Ústí nad Orlicí a celostátní 
přehlídce amatérských divadel ve 
Volyni 2016. Všichni pořadatelé 
doufají, že pro vás tento divadelní 
podzim bude stejně nezapomenu-
telný jako ty předešlé.

Tomáš Kavka

   

Letos začala divadelní sezona ve 
městě poněkud dříve než obvykle 
a bude také o něco delší, než jsme 
zvyklí. Totiž 47. Týnišťský divadel-
ní podzim probíhá od konce září 
až do poloviny listopadu, aby jej 
následně vystřídaly adventní kul-
turní akce. Zatímco první říjnovou 
část máme úspěšně za sebou, druhá 
listopadová nás ještě čeká. V obou 
částech přitom nechybí domácí 
soubor, pohádka a  hostující diva-
dlo. Listopadovým bonbónkem 
navíc je beseda s populárním reži-
sérem Janem Hřebejkem.

První část letošního divadelního 
podzimu otevřela hra souboru Ji-
rásek s názvem Nejkrásnější válka, 
při které byla veřejnosti zpřístup-
něna i obrazová galerie her a herců 
z historie i současnosti týnišťského 
divadla. Ta je součástí širšího plá-
nu, ve kterém má být v Kulturním 
centru zřízen výstavní fundus. Na 

něm by se mohly konat krátkodo-
bé výstavy umělců či prezentace 
konkrétních témat, přičemž herec-
ká galerie umístěna v  divadelním 
baru v  prvním patře bude sloužit 
jako stálá výstava. Návštěvníci si 
tak mohou zavzpomínat na před-
stavení od šedesátých let 20. století 
a  připomenout herecké osobnosti. 
Připomenuti jsou přitom i současní 
divadelníci z Temna a Jiráska.

Dalším představením, o  týden 
později, byla pohádka O pračlovíč-
kovi, kterou se prezentovalo olo-
moucké divadlo Tramtarie. Slavná 
hra pro děti ve věku od tří do cca 10 
let započala cyklus dětských před-
stavení, které budou probíhat s mě-
síční periodicitou vždy v neděli až 
do dubna příštího roku. Zásadou 
je zajímavé téma, druhá úroveň 
představení a rovněž více než jeden 
herec na podiu. Cílem je totiž dě-
tem prezentovat větší a výpravnější 

O pračlovíčkovi, Divadlo Tramtarie Jan Hřebejk

Klídek, skupina Temno

Divadlo Exil, hra Perfect Days
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ZnÁme VítěZe JuniORskýcH RYBÁřskýcH ZÁVODů

Velmi se proto hodilo osvěžující 
občerstvení v  podobě vychlazené-
ho melounu, který byl připraven 
pro všechny účastníky.

Poděkování patří nejen výše uve-

deným obcím, ale především všem 
účastníkům a  návštěvníkům, díky 
kterým měly závody příjemnou at-
mosféru.

Štěpán Sedláček

   V neděli 11. září 2016 se v Týniš-
ti nad Orlicí konaly tradiční rybář-
ské závody dětí. Oproti poslednímu 
ročníku se počet účastníků navýšil. 
Své rybářské dovednosti na březích 
vodních nádrží Naděje a  Spodní 
porovnalo celkem 49 závodníků, 
kteří byli rozděleni do dvou kate-
gorií.

Do kategorie rybářských junio-
rů, kterým podle pravidel mohou 
během závodu pomáhat rodiče či 
starší zkušenější rybáři, se přihlá-
silo 19 účastníků. Dalších 30 mla-
dých rybářů, kteří se během závo-
du museli spolehnout pouze na své 
znalosti a zkušenosti, patřili do ka-

tegorie starších juniorů.

První příčky v obou kategoriích 
vyhráli přespolní rybáři. Pohár ví-
tězů ve skupině juniorů s dopomo-
cí získal David Sedláček z Kostelce 
nad Orlicí. Zlatou příčku v katego-
rii bez dopomoci obsadil Daniel 
Tobolka z Nechanic.

Pro vítěze byly připraveny hod-
notné rybářské ceny a  ani ostat-
ní účastníci neodešli s  prázdnou. 
Český rybářský svaz za podpory 
města Týniště nad Orlicí a obce Al-
brechtice nad Orlicí připravil ceny 
pro všechny děti. Celé závody pro-
vázelo nadprůměrně teplé počasí. 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MO ČRS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - 11. 9. 2016

KATEGORIE: DĚTI BEZ POMOCI DOSPĚLÉ OSOBY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DOSAŽENÉ BODY

PO
ŘA

D
Í

ZÁVODNÍK BYDLIŠTĚ

C
EL

K
EM

1.
 p

ol
.

2.
 p

ol
.

*)

1 Tobolka Daniel Nechanice 385 10 375
2 Cejnar Jáchym Náchod 288 93 195
3 Finger David Kostelec nad Orlicí 215 124 91
4 Skladowski Ondřej Dobruška 148 96 52
5 Šuchal Adam Markovice 137 96 41
6 Bastl Tomáš Jeníkovice 127 34 93
7 Peňáz Václav Rychnov nad Kněžnou 100 99 1
8 Kožíšek Jakub Třebechovice p. Orebem 99 77 22
9 Chmelař Jakub Častolovice 89 83 6

10 Hanuš Jáchym Nové město nad Metují 72 71 1
11 Tichý Lukáš Týniště nad Orlicí 66 30 36
12 Jícha Jakub Smilovice 57 57 0
13 Smrco Adam Nové město nad Metují 41 3 38 7
14 Dymeš Jan Obědovice 41 3 38 5
15 Poslušný Josef Lípa nad Orlicí 32 0 32
16 Vacek Adam Týniště nad Orlicí 30 30 0
17 Cína Josef Košťálov 23 23 0
18 Maršík Jakub Nové město nad Metují 9 7 2

19-20 Vilímek Vít Trnov 4 3 1
19-20 Novák Vít Lično 4 4 0
21-24 Izák Tomáš Týniště nad Orlicí 3 1 2
21-24 Šimůnková Markéta Košťálov 3 2 1
21-24 Prošvic Martin Týniště nad Orlicí 3 3 0
21-24 Lochman Pavel Zdelov 3 1 2

25 Strnad Daniel Košťálov 2 2 0
26-29 Kossler Ondřej Dětřichov 1 1 0
26-29 Červinka Josef Orel 1 1 0
26-29 Krejza Tomas Divec 1 1 0
26-29 Šotola Pavel Lukavice 1 1 0

30 Tomiška Damián Orel 0 0 0

*) počet odlovených ryb, pomocné hodnotící kriterium při stejném počtu bodů

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MO ČRS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - 11. 9. 2016

KATEGORIE: DĚTI S POMOCÍ DOSPĚLÉ OSOBY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DOSAŽENÉ BODY

PO
ŘA

D
Í

ZÁVODNÍK BYDLIŠTĚ

C
EL

K
EM

1.
 p

ol
.

2.
 p

ol
.

*)

1 Sedláček David Kostelec nad Orlicí 387 185 202
2 Skladowski Martin Dobruška 328 96 232
3 Csontosová Vanesa Týniště nad Orlicí 279 35 244
4 Matouš Filip Týniště nad Orlicí 243 236 7
5 Voltrová Karla Solnice 129 0 129
6 Hájek Josef Týniště nad Orlicí 94 94 0
7 Štěnička Adam Týniště nad Orlicí 73 40 33 8
8 Matouš David Týniště nad Orlicí 73 71 2 4
9 Grád Tomáš Žleby 40 27 13 18

10 Grádová Denisa Žleby 40 38 2 3
11 Kašpar Dominik Týniště nad Orlicí 35 35 0

12-13 Šrámek Josef Týniště nad Orlicí 7 3 4
12-13 Cabalka David Javornice 7 0 7

14 Krejzová Sofie Divec 2 2 0
15 Zemanová Eliška Kostelec nad Orlicí 0 0 0
16 Fingerová Hana Kostelec nad Orlicí 0 0 0
17 Svoboda Vojtěch Dobré 0 0 0
18 Falta Radek Vamberk 0 0 0
19 Horská Rozálie Týniště nad Orlicí 0 0 0

*) počet odlovených ryb, pomocné hodnotící kriterium při stejném počtu bodů
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PROBěHLO Ve sLuníčku

   

■ Úterý 1. 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 2. 11. tuRnAJ V DOBBLe
Oblíbená postřehová hra prověří malé i velké, vyzkoušíme i další postře-
hové hry jako Šiki miki, Grabbolo nebo Cink. Startovné 20 Kč.

■ Středa 2. 11. keRAmikA pro dospělé od 17 hod.
1x měsíčně, podvečerní tvoření, pro zamazané ruce. Cena 120 Kč.

■ Čtvrtek 3. 11. městO PLné stRAšiDeL
Zveme vás na podvečerní akci, při které můžete v ulicích našeho města 
potkat 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. Prezence a průběžný start všech příchozích v obou kategoriích 
v 17 – 18 hod u DDM. Startovné 30 Kč za osobu.

■ Úterý 8. 11. FimO LžičkY od 17.30 hod.
Základní techniky se naučíte lehce a vytvoříte si originální želvičku jako 
přívěsek.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Středa 9. 11. tuRnAJ V uBOnGu od 16.30 hod.
Přijďte si zahrát a procvičit rychlost a postřeh. Čekají vás drobné odmě-
ny. Cena 20 Kč.

■ Úterý 15. 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.

■ Úterý 22. 11. ADVentní sVícnY od 17.00 hod.
Přijďte se inspirovat a vyrobit si vlastní adventní svícen, tentokrát z tr-
vanlivějšího materiálu. K dispozici šablony, náměty, veškeré pomůcky. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Úterý 29. 11. ADVentní kALenDÁř od 17.30 hod.
Nic nepotěší, jako dárek vlastnoručně vyrobený. A co teprve takový 
adventní kalendář.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ 27. 11.–29. 11. VÁnOční VýstAVA
Otevřeno v neděli 15 – 18 hod., všední den od 8 do 18 hod.
Můžete zde načerpat vánoční inspiraci a pořídit si milé drobnosti, tra-
dičně i z rukou týnišťských tvořitelek. Těšit se můžete na svíčky, perníč-
ky, ozdoby, přání, drátované doplňky, pedig, přírodní dekorace a další. 
Vstupné 20 Kč.

   

V září se ve Sluníčku předělávala 
podlaha v kuchyni, v jídelně a v ta-
nečním sále. Během 14 dnů bylo 
vše hotovo a  mohly začít klasické 
úklidové akce po prázdninových 
aktivitách, tedy všechno vyndat, 
srovnat, utřít, uklidit a připravit na 
nový ročník kroužků a dalších akcí. 
Od října začalo pracovat přes 50 
zájmových kroužků pod vedením 
pracovníků DDM nebo externích 
vedoucích. Volná místa máme ještě 
v  těchto kroužcích: PALETA, MA-
TEMATIKUS, ŠIKULKA, LOGO-
PEDIE, PIDIVOLEJBAL, PEDIG, 
PAPÍROVÉ MODELY, DESKOV-
KY, DOMINION, MINIATLE-
TIKA. V  případě zájmu se stavte 
v DDM.

Na týnišťském posvícení jsme 
tradičně připravili program pro děti 
i dospělé. Nechyběl náš infostánek 
o Sluníčku, provázky plné fotografií 
z táborů a loňských kroužků. K na-
hlédnutí byly staré kroniky, děti si 
mohly zasportovat v  opičí dráze 
a vyrobit si sluníčko v naší výtvarné 
dílně. Tentokrát měli všichni ná-
vštěvníci možnost vyzkoušet si hry 
deskové a  také některé venkovní, 
které se hodí pro všechny generace 
a my je hrajeme na táborech a ví-
cedenních aktivitách. Deskových 
her je nepřeberné množství, a  tak 
někteří návštěvníci vítali možnost 
vyzkoušet si tzv. smartovky, hlavo-
lamy pro jednoho, nebo se sezná-
mit s  rychlými, postřehovými či 
logickými hrami. V parku bylo ov-
šem času málo a  lidí hodně, takže 

zveme zájemce do našeho herního 
klubu Pohoda, kde si můžete zahrát 
v  klidu i  hry delší, složitější, nebo 
si ty rychlé více vychutnat. Zahrát 
si můžete přijít každou středu od 
16.30, kdykoliv, až do 19 hod. Mezi 
hrami venkovními byl klasický 
Petanque nebo Kroket a doplnil je 
zajímavý Corn Hole (házení sáčků 
s kukuřicí do otvoru v herní desce), 
Kubb, kde se dřevěnými špalíky 
shazují soupeřovy věže a  nakonec 
i král, nebo Hookbruč, kde se malé 
obruče navlékají v  daném pořadí 
na tyčky. Největší úspěch ale za-
znamenala hra Mölkky, kterou 
jsme měli zapůjčenou v  několika 
exemplářích a vpodvečer v ní uspo-
řádali oficiální turnaj pod záštitou 
firmy Albi, která nám půjčila sady 
a dodala ceny pro vítěze. Celé od-
poledne byly Mölkky k  dispozici 
s lektory, kteří zájemce seznamova-
li s pravidly. Princip je jednoduchý, 
dřevěné špalíky s  čísly je potřeba 
shazovat větším špalkem tak, aby 
se co nejrychleji dosáhlo součtu 50 
bodů. Cesty k  cíli jsou různé, ale 
relativně snadné. Na turnaj se po-
tom mohl přihlásit kdokoliv, hrálo 
se v libovolných dvojicích. Původní 
čas se ukázal, vzhledem k dalšímu 
programu v parku, nevhodný, tak-
že jsme zahájení turnaje posouvali 
a  na startu se sešlo 16 dvojic, kte-
ré se utkaly nejprve v  základních, 
nalosovaných skupinách a  poté 
ve finálových. Ukázkou toho, že 
vyhrát mohl kdokoliv, je to, že vy-
hrála dvojice maminek, která byla 

   

minutu před zahájením požádána, 
aby nahradila jinou dvojici, která 
musela z rodinných důvodů odejít. 
Inu, štěstí přeje připraveným a ak-
tivním. Gratulujeme paní Beranové 
a  paní Ficencové k  celkovému ví-
tězství. Se zapadajícím sluníčkem 
jsme rozdali ceny všem účastníkům 
a v týdnu odeslali bedýnky s Mölk-

kami zpět do skladu. Děkujeme 
našim pomocníkům, kteří s  námi 
strávili celé odpoledne jako lektoři 
u jednotlivých aktivit. Jsme rádi, že 
máme kolem sebe lidi, na které je 
spoleh, že vždycky přijdou a přiloží 
ruku k dílu.

Eva Jenčíková
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Vánoční koncert 
s

Jaroslavem Svěceným
Římskokatolická farnost v Týništi nad Orlicí

připravuje vánoční koncert, který se bude konat

3. prosince 2016
v 18.30 hodin v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí

Hlavním hostem programu bude populární houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený.

Bližší informace najdete na plakátech.
Těšíme se na vaši účast.
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mAteřskÁ škOLA u DuBu
   

Bramborové odpoledne v  mš 
u Dubu

Sešli jsme se na zahradě ma-
teřské školy za krásného slun-
ného počasí. Paní učitelky měly 
připravena stanoviště, kde děti 
v  doprovodu svých rodičů plnily 
úkoly. Užili jsme si spoustu zába-
vy. Děti mohly skákat v  pytlích, 
házet bramborou na cíl a  zahrát 
si metanou s bramborou. Děti vy-
ráběly z  brambor a  podzimních 
plodů zvířátka, strašidélka a  vše 
co jim fantazie dopřála. Odměnou 
byla všem pečená brambora, kte-
rou jsme tentokrát nemohli upéct 
v  ohni, protože bylo velké sucho. 

I  brambory pečené v  troubě od 
paní kuchařky nám chutnaly stej-
ně dobře. Děkujeme všem, kdo nás 
přišel podpořit.

Vítání občánků
Dne 1.  10.  2016 jsme opět při-

vítali s  dětmi z  mateřské školy 
U  Dubu nové občánky našeho 
města. Děti byly moc rády, že vítají 
sourozence svých kamarádů z naší 
mateřské školy.

návštěva knihovny
Na návštěvě v  knihovně si děti 

procvičily názvy cizokrajných 
zvířat. Paní knihovnice nám pře-

   

četla krátký příběh. Děti namalo-
valy jeho hrdiny, a poté nám paní 
knihovnice promítla obrázky zví-
řátek, které známe ze ZOO. Děti 
dokázaly pojmenovat všechna zví-
řátka žijící v ZOO.

Pohádka v mš u Dubu
V  říjnu do naší školky přijelo 

divadlo s  pohádkou „Příběhy ko-
čičky Micky“. Děti měly možnost 
vidět se s  herci v  bezprostřední 
blízkosti a  velice dobře spolupra-
covaly. Pohádka o  kočičce se dě-
tem moc líbila. Dokázaly odpo-
vídat hrdinům pohádky na jejich 
otázky.

tělocvična pro předškoláky 
u Dubu

V  říjnu si předškoláci poprvé 
zacvičili v tělocvičně U Dubu. Při-
šla se na ně podívat i paní učitelka 
Palánová. Děti ze třídy Kočiček 
měly možnost vidět, jak sportuje-
me, někteří se dokonce i  přidaly. 
Děti měly možnost si zacvičit s pa-
dákem a  využít velký prostor tě-
locvičny pro překážkovou dráhu. 
Zahráli jsme si s  míči, vyzkoušeli 
jsme si hod na koše.

MŠ U Dubu
Bc.et Bc. Renata Horká
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mAteřskÁ škOLA u DuBu - FOtOstRAnA



strana 14

Den PRO DětskOu kniHu V městské kniHOVně

 

Na Vaši účast se těší Honza Doležal

  

  BOTANICKÁ VYCHÁZKA BOTANICKÁ VYCHÁZKA  
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BOTANICKÁ VYCHÁZKA BOTANICKÁ VYCHÁZKA  
 

  
 

 
 
 

 

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

BOTANICKÉ VYCHÁZKY PO
OKOLÍ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Ukončení spojené s promítáním fotografií 
proběhne ve výstavním sále Městské knihovny 

v Týništi nad Orlicí
ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 17 hodin

 

 

  

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
 

 

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

DEN PRO DĚTSKOU 
KNIHU 

 sobota 26. listopadu 2016 
9 - 12 hodin 

v dětském oddělení a ve výstavním sále 
knihovny 

 
Program: 

- Ukázka a prodej didaktických her 
- Výtvarná dílnička 
- Poslech audioknih 
- Soutěž pro děti 

 
TVOŘIVÁ DÍLNA S PAVOUČKEM VINCKEM 

POHRÁTKY 
-ve výstavním sále od 10 hodin 

   
(originální představení knížky Pohrátky 
s autorkou Pavlou Soletkou Krátkou) 

 

     

Letos koncem listopadu se koná 
již X. ročník celostátní akce s  ná-
zvem Den pro dětskou knihu.

Tento čas otevírá cestu adven-
tu a  je vhodný k  propagaci dětské 
knihy. Blíží se Vánoce a kdy jindy, 
než v  předvánoční náladě, myslet 
na knihu jako dárek. V  tento den 
si děti užijí nejen knihy, ale mimo 
jiné i kupu zábavy a tvoření. A tak 
jako každý rok si vás dovolujeme 
pozvat do Městské knihovny v Tý-
ništi nad Orlicí, kde bude pro děti 
a  jejich doprovod připraven zají-
mavý program.

Akce se koná 26. listopadu 2016, 
tj. v  sobotu před první nedělí ad-
ventní od 9:00 – 12:00 hodin. Tento 
den knihovny využívají k  mnoha 
akcím zaměřeným především na 
propagaci knih, ale také na četbu 
a  na knihovnu samotnou. Děti se 
mají na co těšit: přichystali jsme 
pro ně originální představení s ná-
zvem Pohrátky.

Paní Pavla Soletka Krátká a  ilu-
strátorka Marie Snášelová Štorko-
vá, představí svou knihu stejného 
názvu. Obě autorky, které k  nám 
přijedou z  obce Lety u  Karlštejna, 
nabízí interaktivní provedení svojí 

knížkou a seznámení s pavoučkem 
Vinckem, autorské čtení vybrané 
pohádky, a  také povídání o  tom, 
jak být silný, odvážný a jak si plnit 
své sny. Bude-li zájem, autorky na-
bízejí také výtvarnou, pohybovou 
a jazykovou dílničku, inspirovanou 
pohádkou z  představené knihy za 
poplatek 10 Kč na osobu.

V dětském oddělení bude připra-
veno tvoření, malování, soutěžení 
a také losování z letošních jarních, 
letních a  podzimních soutěží, kde 
hlavní výherce získá vstupenky do 
Cinestaru. Na programu je také 
workshop interaktivních her a hra-
ček paní Adamcové, tak jak tomu 
bylo loni. I zde můžete čerpat inspi-
raci na vánoční dárky.

Program:
9:00 –10:00
prodej didaktických her - tvoření 

a soutěže v dětském oddělení
10:00 – 11:00
originální autorské představení 

knihy „Pohrátky“
11:00 – 12:00
prodej her - poslech audioknih 

- tvoření a soutěže v dětském odd.

Přijďte se předvánočně naladit, 
pobavit děti i sebe, zakoupit drobné 
dárky – interaktivní hru či hračku 
a  užít si pěkné sobotní dopoledne 
plné zábavy a her. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Tereza Hejnová

Bližší informace o knize Pohrát-
ky: Třináct pohádkových příběhů 
vás zavede na různá místa naší 
překrásné a  pestré planety Země. 
Průvodcem vám bude kouzelný pa-
vouček Vincek, jehož velkým snem 
je objevovat a  poznávat. Příběhy 
jsou velmi různorodé, něco je však 
přece jen všechny spojuje – hrátky 
se slovíčky, zvukomalebnost, po-
znávání zvuků, slov a vět z různých 
jazyků, láska ke všemu a všem. Za 
každou pohádkou najdete pavu-
činku nápadů, sadu inspirativních 
aktivit k příběhu.

Kniha je určena dětem od 3 let 
a  jejich dospělým průvodcům. Je 
vhodná pro rodiny i dětské kolek-
tivy.

Knihu vymyslela a napsala: Mgr. 
Pavla Soletka Krátká, její vášní jsou 
jazyky, cestování, objevování a po-
znávání světa. Miluje slova a  hru 

s nimi. Kromě francouzštiny mluví 
ještě anglicky a portugalsky. Doro-
zumí se španělsky, italsky, němec-
ky. Vede intenzivní kurzy FJ a  AJ, 
vytváří si vlastní učební příběhy 
k výuce a obsahy kurzů. Inspiruje ji 
waldorfská, intuitivní a prožitková 
pedagogika.

Knihu půvabně ilustrovala Marie 
Štorková Snášelová, která je milov-
nicí kávy a  čokolády. Ráda mluví, 
maluje, vyšívá, šije - prostě tvoří. 
Díky malým dcerkám se jí ote-
vřely další brány tvořivosti a  nové 
možnosti. Když ji autorka knížky 
oslovila, aby ilustrovala její knížku, 
neváhala ani vteřinu. Váží si této 
krásné příležitosti, díky níž objevila 
další schopnosti, které v ní dřímaly.

V  říjnu tohoto roku vyšla s  ori-
ginálním bookletem i  audiokniha, 
kterou svými kouzelnými hlasy do 
světa vyprovodili: Arnošt GOLD-
FLAM, Bára HRZÁNOVÁ, Jiří LÁ-
BUS, Andrea ELSTNEROVÁ, Jan 
JIRÁŇ, Klára OLTOVÁ a  Mirek 
TÁBORSKÝ.

Autorky přivezou na ukázku i na 
prodej svoji knihu, audioknihu, 
MAXIpexeso a reprodukce ilustra-
cí ve velikostech A5, A4 a A3.
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Středisko východočeských spisovatelů ve spolupráciStředisko východočeských spisovatelů ve spolupráciStředisko východočeských spisovatelů ve spolupráciStředisko východočeských spisovatelů ve spolupráci        
s Městskou knihovnou Týniště nad Orlicís Městskou knihovnou Týniště nad Orlicís Městskou knihovnou Týniště nad Orlicís Městskou knihovnou Týniště nad Orlicí    














(lékař-psychiatr, spisovatel, prozaik-  

především psychologické povídky, scénárista (např. Hodinu nevíš 
- o heparinovém vrahovi))








(spisovatel, prozaik - 

především autor kriminálních 
románů a povídek) 

  

 

Srdečně vítáni jsouSrdečně vítáni jsouSrdečně vítáni jsouSrdečně vítáni jsouvšichni přátelé krásné literatury a mluveného slova.všichni přátelé krásné literatury a mluveného slova.všichni přátelé krásné literatury a mluveného slova.všichni přátelé krásné literatury a mluveného slova.    

skikLuB kOsteLec nAD ORLicí 
LYžAřskÁ škOLA 2017 nA ZDOBnici V O. H.

Vítězové loňských závěrečných závodů: Bára Ešner a Jiří Brič.

   

Důležitá informace pro zájemce 
o LŠ 2017. Opět se nám blíží zima 
a s ní dlouho očekávaný sníh a my 
se už nemůžeme dočkat! Přihláš-
ky k  účasti v  LŠ 2017 je možno 
vyzvednout v  Kosteci nad Orlicí 
- papírnictví a  hračkářství BAHA, 
anebo stáhnout z  webových strá-
nek skiklubu. V Týništi nad Orlicí 
je možnost vyzvednutí u p. učitel-
ky Hanky Kučerové v  ZŠ. Kurzy 
jsou rozdělené tak, že v  sobotu 
jezdí Kostelec nad Orlicí a  v  ne-

děli jezdí děti z Týniště nad Orlicí 
a okolí - nástup na náměstí (dle do-
hody). V nabídce je i  školička pro 
nejmenší od 4-6 let. Více info na 
stránkách SKIKLUBKOSTELEC. 
Těšíme se na vás. Vaši instruktoři.

Kontakt:
Michal Skalický

603 336 220
Hana Kučerová

736 437 892
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mAteřské centRum RAtOLest

DALší Akce V ListOPADu:

kontakty výboru mc Ratolest:

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

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

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC lisTOPAd

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK 9:30-10:30

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
ROlniČKA-Flétnička
+ odvádíme děti na SOKOLA předškoláci od 16h

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

ÚT

HeRnA
MiMinKA (0-5 měsíců - nesedící)
MiMinKA (5-12 měsíců, sedící)

09:00-12:00
09:30-10:15
10:30-11:15

HeRnA
FlÉTnA - školáci
Flétnička - zač.
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

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

sT

HeRnA
ROlniČKA pro batolátka
10 měsíců – 2 roky
 

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

FlÉTnA – škol. pokr.
VČeliČKA
VŠeZnÁleK
FlÉTniČKA - pokr.

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

ČT soukr. angličtina soukromá Angličtina 15:00-18:00

PÁ
HeRnA 9:00-11:30
s programem od 10 h. (montessori herna 
a dílna)

09:30-11:30 odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

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

   

■ 2.  11.  (st) Dýňová zahradní slavnost, od 15 h, tvoření, hry, dlabání 
dýní, dýňové pochoutky… V rámci kroužků Včelička a Všeználek

■ 3.  11.  (čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  městské kniHOVně, od 
10:00 h (čtení, tvoření, prezentace nových knih)

■ 13. 11. (ne) společná návštěva Divadla v týništi – pohádka: Gullive-
rovy cesty

■ 18. 11. (Pá) společný výlet do Hradce králové, 
 návštěva tOnGA (9-12 hodin)
■ 24. 11. (čt) Večerní DíLnA pro rodiče, od 20:00 h,
 téma: adventní výzdoba (věnce, ozdoby, svícny…)

Děkujeme za celoroční podporu městu Týniště n. O. a za dotaci na rok 
2016. Za tento příspěvek jsme zakoupili dataprojektor (využití při besedách, 

vzdělávacích akcích i  kroužcích), materiál do výtvarných a  vzdělávacích 
kroužků a propagační tabule na budovu MC Ratolest.

Děti z kroužku VŠEZNÁLEK a VČELIČKA sledují VEČERNÍČEK: Krteček a kalhotky. A následuje cvičení, hry, tvoření a divadlo na toto téma!
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MMoottttoo:: „Vzděláváním k pestřejšímu životu.“

Týden plný zajímavých akcí.

Úřad práce v Rychnově n. Kn. již několik let nabízí v průběhu jednoho podzimního týdne řadu 
zajímavých akcí pro širokou veřejnost, které spolupořádá se středními školami, vzdělávacími 
institucemi, zájmovými organizacemi, kluby a dalšími kulturními zařízeními našeho regionu. 
Letos se opět pokusíme v období od 7. do 11. listopadu 2016 sestavit  program zaměřený
převážně na vzdělávání dospělých, uplatnění dovedností na trhu práce, osobní rozvoj, 
komunikaci, rekvalifikace, dny otevřených dveří a také na možnosti využití volného času apod. 
Akce povedou zkušení lektoři a věříme, že si každý z naší nabídky vybere. Aktivity budou 
probíhat v prostorách spolupracujících organizací a úřadu práce.

Tak až uvidíte letáky s nadpisem Týden vzdělávání dospělých 2016 jedná se o tuto pestrou 
nevšední akci, jejiž zadavatelem je Královéhradecký kraj a záštitu nad ní převzal hejtman 
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. 

Možná, že jste loni byli jedni z mnoha účastníků, kteří si vybírali z různě orientovaných akcí.
Přijďte i letos, všechny přednášky, dílny a semináře jsou zdarma. Kompletní program bude 
zveřejněn v regionálním tisku, plakátovacích plochách a na www.kr-kralovehradecky.cz.

Všechny Vás srdečně zveme na Týden vzdělávání dospělých 2016 od 7. do 11. listopadu
2016.

Za pořadatele pracovnice oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR, KoP 
v Rychnově n. Kn.

MMoottttoo:: „Vzděláváním k pestřejšímu životu.“

Týden plný zajímavých akcí.

Úřad práce v Rychnově n. Kn. již několik let nabízí v průběhu jednoho podzimního týdne řadu 
zajímavých akcí pro širokou veřejnost, které spolupořádá se středními školami, vzdělávacími 
institucemi, zájmovými organizacemi, kluby a dalšími kulturními zařízeními našeho regionu. 
Letos se opět pokusíme v období od 7. do 11. listopadu 2016 sestavit  program zaměřený
převážně na vzdělávání dospělých, uplatnění dovedností na trhu práce, osobní rozvoj, 
komunikaci, rekvalifikace, dny otevřených dveří a také na možnosti využití volného času apod. 
Akce povedou zkušení lektoři a věříme, že si každý z naší nabídky vybere. Aktivity budou 
probíhat v prostorách spolupracujících organizací a úřadu práce.

Tak až uvidíte letáky s nadpisem Týden vzdělávání dospělých 2016 jedná se o tuto pestrou 
nevšední akci, jejiž zadavatelem je Královéhradecký kraj a záštitu nad ní převzal hejtman 
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. 

Možná, že jste loni byli jedni z mnoha účastníků, kteří si vybírali z různě orientovaných akcí.
Přijďte i letos, všechny přednášky, dílny a semináře jsou zdarma. Kompletní program bude 
zveřejněn v regionálním tisku, plakátovacích plochách a na www.kr-kralovehradecky.cz.

Všechny Vás srdečně zveme na Týden vzdělávání dospělých 2016 od 7. do 11. listopadu
2016.

Za pořadatele pracovnice oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR, KoP 
v Rychnově n. Kn.

KOUPÍM
STAROŽITNOSTI
Dobře zaplatím za staré 
obrazy, hodiny, náramkové 
a kapesní hodinky, 
fotoaparáty a objektivy, 
pivní lahve s nápisy, mince 
a bankovky, odznaky 
a vyznamenání, housle, 
pohlednice a knihy, 
porcelánové a kameninové 
sochy, obrazové rámy a jiné. 
Poradenství i návštěva je vždy 
zdarma, platba hotově.

Tel.: 
605 254 511
můžete i SMS. 
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českOBRAtRskÁ cíRkeV eVAnGeLickÁ

PetROVické VinOBRAní POtřetí

   

V  prosluněnou sobotu 24.  září, 
v  jednu hodinu po poledni, se dal 
na pochod z Petroviček do Petrovic 
průvod účastníků v historických ob-
lecích, aby doprovodil koňmi tažený 
vůz s  panovnicí a  jejím doprovo-
dem, k obecnímu domku. Zde byli 
přivítáni a  pozváni k  ochutnávce 
vín, společně s ostatními přihlížejí-
cími. Takto začalo již třetí Petrovic-
ké vinobraní.

Na přilehlém prostranství se na 
pódiu vystřídala hudební tělesa 
různých žánrů. Zazněla středově-
ká hudba v  podání uskupení Grál, 
po které vystoupila skupina histo-
rického šermu REGO z  Vrchlabí. 
Trempskými písničkami přispěl 
Outstyle, který si zde, stejně jako 
folkově ladění Čokoli, pro úspěch 
z jarního Folkohraní, zahráli podru-
hé. Stylově zábavu podpořila a ven-

   

kovní část akce ukončila cimbálová 
muzika Kyjovsko. Neboť se v té době 
již setmělo, dosáhla ohnivá show 
Draconalis správné dramatičnosti. 
Po celou dobu se návštěvníci mohli 
posilnit pokrmy z rožně a zapíjet je 
buď burčákem či vínem, které na-
bízeli zástupci vinoték. Bujarou zá-
bavou pak akce pokračovala uvnitř 
domku, kde se zpívalo a tančilo do 
noci.

Akci pořádal Spolek Za rozvoj Pe-
trovic za přispění města Týniště nad 
Orlicí, které pomohlo jak finančně 
tak i zapůjčením party stanu a stolů. 
Technické služby pomohly s  úkli-
dem, avšak největší díl byl na orga-
nizátorech a dobrovolných pomoc-
nících, bez nichž by nebyl průběh 
tak hladký. Dík patří jim i návštěv-
níkům z širokého okolí. 

Pavel Blažek

     

Bez víry však není možné zalíbit 
se Bohu.

Židům 11,1-7

V  evangelické církvi říkáme, že 
člověk je spasen „pouhou vírou“. 
Podle dnešního textu z  epištoly 
Židům by se zdálo, že je to docela 
jednoduché a pohodlné: ten, kdo se 
chce dostat k Bohu, má věřit, jed-
nak že Bůh je, jednak že odměňuje 
ty, kdo ho hledají.

Jenže tak snadné to není: jiný 
Kristův svědek, apoštol Jakub, píše: 
„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře či-
níš. Také démoni tomu věří, avšak 
chvějí se.“ Podmínka nutná ještě 
nemusí být podmínka dostačující. 
Kdyby spása záležela na teoretic-

kém názoru, jestli existuje Bůh, 
kdekdo by neměl ke chvění důvod.

V  prvním verši dnešního textu 
je známá definice víry: „Věřit Bohu 
znamená spolehnout se na to, v co 
doufáme, a  pevně počítat s  tím, 
co nevidíme.“ Zde vidíme, že víra 
není jen názor, ale také vztah a po-
stoj. Vztah důvěry k  Bohu do té 
míry, že jako Noe budeme ochotni 
spolehnout se na něj a  jeho slovo, 
„i když ještě není nic vidět“, a začít 
pracovat na korábu, i když budeme 
ostatním za blázny. Jen to je víra, 
která - podobně jako Noe a  jeho 
rodinu – zachraňuje.

Pane, prosíme tě, přiznej se 
k naší víře a k našemu hledání, aby-

chom se na tebe dokázali spoleh-
nout v každé situaci. Amen.

Píseň:
1. Kdo chce věčně spasen býti, 

musí v Krista uvěřiti a činiti poká-
ní, opustit cestu širokou, za Kris-
tem jít cestou úzkou; jinak naděje 
není.

2. Svět by také rád spasen byl, 
kdyby svých přání nemusil pro 
Krista se zde zříkat; zanechat ne-
chce cestu zlou, vždy míní dál pro-
vádět svou, přec myslí spásu získat.

3. Cokoliv znovuzrozeno, co bylo 
z  Krista zplozeno, musí úzkosti 
míti. Kdo pro Krista nechce časně, 
ten musí po smrti věčně, úzkosti 
podstoupiti.

4. Svět nedbá na Boží věci, až 

když naň přijdou nemoci – tehdy 
chce dobrým býti; dokavadž čas 
a zdraví měl, nad svou duší se za-
pomněl, nechtěl Bohu věřiti.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 518 Kdo chce věčně spasen býti 
(nápěv 1490 / 1530 / 1534 / 1541, 
text 1615 / 1659 / 1970)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  listopadu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

13.  11.  – 10.30 h bohoslužby 
s nedělní školou.

Do Velikonoc se bohoslužby 
v Týništi n. O. konají pouze 2. ne-
děli v měsíci.

Jaroslav Matuška
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kuLtuRní, sPOLečenské A sPORtOVní Akce - ListOPAD 2016
datum- den čas název místo konání typ akce
Út 01. 11. 17:30 Úterní pedig - Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky 

i pokročilé. Hlaste se prosím předem. DDM Sluníčko hobby

St 02. 11.

15:00-18:00 Zahradní dýňová slavnost – hry, tvoření, dlabání dýní, dýňové pochoutky… MC Ratolest Děti a rodiče

17:00 turnaj v dobble. Oblíbená postřehová hra prověří malé i velké, vyzkoušíme 
i další postřehové hry jako Šiki miki, Grabbolo nebo Cink. Startovné 20 Kč DDM Sluníčko soutěž, zábava

17:00 keramika pro dospělé - začátek kurzu (1 krát měsíčně), podvečerní tvoření, 
pro zamazané ruce, cena 120,– Kč DDM Sluníčko hobby

Čt 03. 11.

10:00-11:00 Pohádkové čtení a tvoření nejen pro děti a rodiče z MC Ratolest Městská Knihovna Děti a rodiče

17:00
město plné strašidel. Podvečerní akce, při které můžete v ulicích našeho 
města potkat hodná strašidla všeho druhu a prožít s nimi malé dobrodružství. 
Dvě varianty (rodinné putování s malými dětmi, závod 3-5 člennýc hlídek)

DDM Sluníčko soutěž, děti a rodiče

17:30 Literární večer v rámci maratonu spisovatelů s miroslavem skačáni 
a milanem Duškem Městská knihovna přednáška, beseda

So 05. 11.
8:00-12:00 celostání výstava králíků stříbřitých malých - ZO ČSH Areál chovatelů 

Na bobkárně výstava, hobby

19:00-22:30 taneční pro mládež, prodloužená - kurzy tance a společenské výchovy pro 
mládež, vstupné 40,– Kč KD-velký sál tanec

Ne 06. 11. 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené, k poslechu i tanci hraje kapela 
Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč KD-malý sál Tanec, zábava

Út 08. 11. 17:30 Fimo lžičky. Základní techniky se naučíte lehce a vytvoříte si originální 
želvičku jako přívěsek, hlaste se prosím předem DDM Sluníčko hobby

St 09. 11. 16:30 turnaj v ubongu. Přijďte si zahrát a procvičit rychlost a postřeh. Čekají vás 
drobné odměny. Cena 20 Kč. DDM Sluníčko soutěž, zábava

Čt 10. 11. 17:00 Botanické procházky s Janem Doleželem - zakončení cyklu s promítáním. Městská knihovna přednáška, beseda

Pá 11. 11.

17:30 Beseda s režisérem Janem Hřebejkem. V rámci 47. týnišťského divadleního 
podzimu přivítáme známého filmového a divadleního režiséra KD - malý sál beseda, divadlo

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

KD-velký sál divadlo

So 12. 11.
7:30 - 13:00 celostátní výstava králíků Velkých světlých stříbřitých - ZO ČSH Areál chovatelů 

Na bobkárně výstava, hobby

Olympic Revival - koncert revivalu českých legend, vstupné 100,– Kč Klub Lefr koncert, hudba

Ne 13. 11.
15:00 Gulliverovy cesty. Výprava do světa malých i velkých s divadelním souborem 

Erben Miletín, vstupné 70,– Kč KD-velký sál Divadlo, děti a rodiče

18:00 Francouzský večer s koncertem nOs DAmes KD - malý sál koncert, hudba

Po 14. 11. 18:00 žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ hudba, výstava

Út 15. 11. 17:30 Úterní pedig - Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky 
i pokročilé. Hlaste se prosím předem DDM Sluníčko hobby

Čt 17. 11. 9:00-12:00 společný výlet do tOnGA MC Ratolest Děti a rodiče

Pá 18. 11. 19:30 Perfect Days - hra ze současnosti Divadla Exil Pardubice, vstupné 100,– Kč KD-velký sál divadlo

So 19. 11.

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

17:00-02:00 Rozsvícení vánočního stromku u kulaté báby - bohatý hudební a soutěžní 
program, věnováno J. Kamšovi, vstupné dobrovolné - Band a SKA a Rampa sport

RAMPA sport na 
Orlici, U kulaté báby

koncert, hudba, soutěž, 
dobročinnost

14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené.
K poslechu i tanci hraje kapela Filipa Koláře, vstupné 50,– Kč KD-malý sál Tanec, zábava

Ne 20. 11.
6:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže - ZO ČSH Areál chovatelů 

Na bobkárně výstava, hobby

14:00
Vánoce pro ulici, aneb advent je již za dveřmi - pořádá již popáté ZUŠ, 
kulturní program připraví žáci ZUŠ, vychutnat si můžete atmosféru 
předvánočního jarmarku.

Tyršovo náměstí hudba, trh, zábava

Út 22. 11. 17:00
Adventní svícni - Přijďte se inspirovat a vyrobit si vlastní adventní svícen, 
tentokrát z trvanlivějšího materiálu. K dispozici šablony, náměty, veškeré 
pomůcky. Hlaste se předem.

DDM Sluníčko hobby, vánoce

Čt 24. 11. 20:00-22:00 Večerní dílna pro rodiče, téma: adventní výzdoba (věnce, ozdoby, svícny…) MC Ratolest rodiče

Pá 25. 11.
7:00-12:00 celostátní výstava králíků český albín a Hototský + oblastní výstava králíků, 

holubů a drůbeže - ZO ČSH.
Areál chovatelů Na 
bobkárně výstava, hobby

18:00 malý princ - komponované tanečně-dramaticko-hudební představení - ZUŠ KD - velký sál Divadlo, děti a rodiče

So 26. 11.
19:00-21:30 taneční pro mládež - kurzy tance a společenské výchovy, vstupné 40,– Kč KD-velký sál tanec

9:00-12:00 Den pro dětskou knihu, celostátní propagační akce Městská knihovna přednáška, beseda

Ne 27. 11.
6:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže - ZO ČSH Areál chovatelů 

Na bobkárně výstava, hobby

17:00 Rozsvícení vánočního stromku Mírové náměstí zpívání, zábava

18:00 Adventní charitativní koncert s marcelou Holanovou, míšou noskovou a hosty KD - velký sál koncert, vánoce

Ne
-

Út

27. 11.
-

29. 11.

ne:
15:00-18:00,

Po a Út:
08:00-18:00

Vánoční výstava - Načerpejte vánoční inspiraci a pořiďte 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.

DDM Sluníčko výstava, hobby, 
děti a rodiče

Po 28. 11. 18:00 žákovský koncert, výstava prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ hudba, výstava

Út 29. 11. 17:30 Adventní kalendář. Nic nepotěší, jako dárek vlastnoručně vyrobený. A co 
teprve takový adventní kalendář. Hlaste se předem DDM Sluníčko hobby, vánoce



     i. stupeň
 
Třída Třídní učitel (ka)

1. A Kapuciánová Jitka
1. B Lohniská Lenka
1. C Syrová Martina
2. A Dolečková Šárka
2. B Tulková Ivana
2. C Valentová Eva
3. A Skořepa Aleš
3. B Richterová Andrea

3. C Ptáčková Petra
4. A Boháčová Jana
4. B Brýdlová Hana
4. C Finová Svatava
5. A Viková Iva
5. B Skalický Jan
5. C Hübnerová Zdeňka
 
ii. stupeň

Třída  Třídní učitel (ka)
6. A Pinková Martina

6. B Bubnová Dita
6. C Šimánová Hana
6. D Školníková Ilona
7. A Klaška Jaroslav
7. B Culková Lenka
7. C Marek Ivan
8. A Havrdová Lucie
8. B Burešová Edita
8. C Kučerová Hana
9. A Kozel Miroslav
9. B Suchá Anděla
9. C Fabiánová Marie

Netřídní učitelé: Hejnová Re-
nata, Koldinská Vlasta, Erbenová 
Romana, Čížková Ilona, Kindlová 
Oldřiška, Bastlová Michaela, Mar-
tinková Dana, Haupt Tomáš, Kajn 
Milan, Šejnová Pavlína, Schmidová 
Zdeňka

Vychovatelky ŠD: Kubcová Vla-
dimíra, Šimková Jana, Trumhová 
Tereza, Hrochová Jitka.
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Děti Zš týniště nAD ORLicí nA Akci „Den ZeměDěLstVí V HRADci kRÁLOVé“

seZnAm tříDnícH učiteLů nA ZÁkLADní škOLe V týništi nAD ORLicí

     V pátek 16. 9. naše třída 3. B a tří-
da 4. C navštívily Královéhradecké 
dožínky, které se konaly v prostoru 
u Flošny v Hradci Králové.

Na jednotlivých stanovištích 
jsme plnili zadané úkoly a soutěžili 

jsme. Viděli jsme zde živá prasát-
ka, drůbež, mohli jsme si pohladit 
ovečky, ale nejvíce se nám líbila nej-
různější plemena králíků. Největší 
pozornost vzbudilo stříhání ovcí 
profesionálními střihači. Také jsme 

se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací ze života včel a  mohli 
jsme si prohlédnout prosklený úl 
s  včelami. Probíhala zde ukázka 
řemesel jako kovářství, košíkářství 
a zpracování vlny. Nakonec jsme si 

zakoupili suvenýry a drobné dárky. 
Všichni jsme si slunečné dopoled-
ne užili.

Žáci 3. B

 

DOBROčinné Akce ZÁkLADní škOLY

   

Žáci základní školy se dobrovol-
ně podílejí na různých dobročin-
ných akcích pořádaných třídními 
učiteli, nebo vedením školy. Se-
znam těchto akcí uvádíme:

Český den proti rakovině - žluté 
kvítky v hodnotě 20 Kč

Srdíčkový den - magnetky v hod-
notě 30 Kč

Sběr plastových víček od PET 
lahví (odevzdáno 380 kg od roku 

2014)
Každoroční sponzorský dar 

12.000 Kč na adoptivní zvíře - ZOO 
Dvůr Králové nad Labem

Projekt „Obědy pro děti“

Tento poslední projekt si zaslou-
ží podrobné informace. Odbor so-
ciálních věcí společně s OSPODEM 
(Odbor sociálně-právní ochrany 
dětí) v  Kostelci nad Orlicí navrh-

   

ne jména dětí, jejichž rodiče jsou 
v  tíživé finanční a  životní situaci 
a  nemohou si dovolit platit obědy 
ve školní jídelně. Pro tyto děti je vy-
tvořen Ministerstvem školství pro-
jekt „OBĚDY PRO DĚTI“ a v rámci 
tohoto projektu posílá ministerstvo 
přesný počet financí na počet žáků 
a  cenu oběda na celý školní rok. 
I  naše škola využila tento projekt 
a  od 3.  10.  2016 odebírají někteří 

žáci školy, jejichž anonymita je za-
ručena, obědy ve školní jídelně.

Detailnější informace o  společ-
nosti WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s., která zajišťuje tento projekt, 
najdete na www.women-for-wo-
men.cz.

Mgr. Milan Kajn – ředitel školy
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Akce ZÁkLADní uměLecké škOLY

   

■ V pondělí 14. listopadu se koná žákovský koncert spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

■ V neděli 20. listopadu Vás zveme na akci Vánoce pro ulici, aneb 
advent je již za dveřmi, kterou již popáté pořádá naše škola na Tyršově 
náměstí od 14.00 hodin. Vedle kulturního programu, který obstarají děti 
z naší školy, si můžou návštěvníci akce vychutnat atmosféru předvánoč-
ního jarmarku.

■ V pátek 25. listopadu se koná komponované tanečně-dramaticko-hu-
dební představení s názvem malý princ.
Začátek představení je v 9.00 hod. a v 18.00 hod. v Kulturním domě.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

■ V pondělí 28. listopadu se koná žákovský koncert spojený s výstavou 
prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Vánoce pro ulici aneb advent je již za dveřmi

Pod tímto nadpisem se může ukrývat ledacos, ale my vás chceme co 
nejsrdečněji pozvat na 5. ročník akce s názvem Vánoce pro ulici, kterou 
pořádá ZUŠ Týniště nad Orlicí. Každoročně byl tento projekt pořádán 
v návaznosti na rozsvícení vánočního stromu o první adventní neděli.

V letošním roce jsme se rozhodli akci uspořádat samostatně již v neděli 
20. listopadu, což značí týden před začátkem adventu.

Ptáte se, proč a zda jsme nepodlehli šílenství stejně jako většina hyper-
marketů a supermarketů? Věřte nám, že ne a ani nehodláme trend hyper-
marketů, které na vánoční nákupní horečku lákají již v říjnu, podporovat. 
Pouze se snažíme „naši“ akci zachovat, ale zároveň ji nevměstnat do již tak 
přeplněného adventního kalendáře města a širokého okolí. Navíc spousta 
souborů ZUŠ má příležitost vystupovat a reprezentovat Týniště nad Orlicí 
na rozsvícení stromů a jiných akcích konaných v době adventu mimo naše 
město.

Vánoce pro ulici je venkovní projekt konaný na Tyršově náměstí za do-
provodu kulturního programu žáků ZUŠ. Zahájení programu je stanove-
no na 14. 00 hod. a slavnostní ukončení letošního ročníku bude v 17. 00 
hod. Během tří hodin se na pomyslném podiu vystřídají žáci hudebního, 
tanečního a literárně-dramatického oboru. Náš výtvarný obor se postará 
o výzdobu vánoční ulice a výstavu prací přímo na náměstí. Kouzlo Vánoc 
přivolají stánky s voňavými koláčky, medovinou nebo drobnými dárečky. 
V letošním roce rozšíříme i „Ježíškovu dílnu“, kde si malí i velcí návštěv-
níci budou moci vyrobit spousty vánočních dárků. Ježíškova dílna bude 
v letošním roce přemístěna do příjemných prostor budovy ZUŠ.

Přijďte se svojí rodinou a blízkými prožít předvánoční odpoledne, vy-
pustit všední starosti a pokusme se vytvořit společně příjemnou a srdeč-
nou atmosféru nadcházejícího adventu.

Těšíme se na vás. ZUŠ Týniště nad Orlicí

a

www.mega-cz.com
gsm: 604 791 591

e-mail: info@mega-cz.com

reklamní 

agentura

tel.: +420 491 200 471 | tel.: +420 494 377 553

Tiskoviny
načtěte QR kód do svého 

mobilního telefonu

Velkoplošný
tisk
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ZPRÁVA O činnOsti městské POLicie – ZÁří 2016

PRAcOVní DOBA městské POLicie týniště nAD ORLicí

   

■ Dne 1.  9.  2016 v  20:00 hod. telefonicky oznámil obyva-
tel ulice Okružní „špatné parkování před domem čp. 905“. 
Na místě bylo strážníkem zjištěno, že se jedná o dvě vozidla 
stavební firmy, která zde pracuje na rekonstrukci bytového 
jádra. Jako přestupek neřešeno.
■ Dne 2. 9. 2016 ve 22:42 hod. telefonicky oznámil provozní 

hotelu Orlice, že v Murphys baru došlo ke rvačce mezi hosty. U obou ak-
térů potyčky byla způsobena řezná poranění z rozbitého výčepního skla. 
Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba k ošetření zraně-
ných. Věc na místě převzala Policie ČR z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu.
■ Dne 5. 9. 2016 v 14:00 hod. se na služebnu Městské policie Týniště nad 
Orlicí dostavil obyvatel ubytovny „Modrák“, aby učinil oznámení o krá-
deži peněženky s doklady a finanční hotovostí 3.000 Kč. Věc je městskou 
policií prověřována, dokumentována.
■ Dne 9.  9.  2016 v  00:10 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že na 
chodníku u pizzerie LaStrega v ulici T.G. Masaryka se nachází spící, prav-
děpodobně podnapilý muž. Spící muž byl strážníky probuzen, ztotožněn 
a vyzván k podání vysvětlení. Příčinou počínání bylo skutečně ovlivnění 
alkoholem. Muž místo vlastními silami opustil a odebral se do místa byd-
liště. Řešeno domluvou.
■ Dne 11. 9. 2016 v 01:29 hod. městská policie obdržela oznámení učiněné 
na linku 156, kdy obyvatel ulice Nádražní oznámil rušení nočního klidu ze 
zahrádek v ulici Za Drahou. V ulici Za Drahou před areálem Služeb města 
byla zastižena skupina 7 mužů, v jejímž středu dva značně hlučeli a pouš-
těli hlasitou hudbu. Byli upozorněni, že i z tohoto „odlehlého“ místa ruší 
noční klid a zároveň byli vyzváni ke zjednání nápravy. Řešeno domluvou.
■ Dne 11. 9. 2016 v 02:45 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že z hos-
půdky „U Sluncí“ je rušen noční klid hlasitou hudbou. Na místě bylo zjiš-
těno, že v provozovně s uzavřenými okny a dveřmi hraje hudba, která je 
slyšet i na ulici před domem. Provozovatel byl na tento stav upozorněn, 
načež sdělil, že zavírají a již bude ticho. Řešeno domluvou.

■ Ve dnech 13. 9. 2016 až 16. 9. 2016 bylo v ranních hodinách realizová-
no opatření zaměřené na porušování zákazu kouření ve všech prostorách 
nádraží ČD Týniště nad Orlicí. V rámci tohoto bylo uloženo několik blo-
kových pokut.
■ Dne 14. 9. 2016 v 17:15 hod. telefonicky oznámila ostraha prodejny Pe-
nny market, ulice Mostecká, že před prodejnou se usadila osoba, která zde 
žebrá. Na místě byl zastižen občan Alžírska, t.č. v zařízení MV Kostelec 
nad Orlicí, který u vstupu do prostoru nákupních vozíků umístil kelímek 
a tabulka s prosbou o peněžitý příspěvek. Ve spolupráci s Policií ČR byla 
uskutečněna lustrace cizince a poté byl z místa vykázán.
■ Dne 16. 9. 2016 v 12:00 hod. v souvislosti s vážnou dopravní nehodou 
na silnici č. I/11 u motorestu Lípa nad Orlicí požádala Policie ČR o pomoc 
při zajištění objízdné trasy. V době od 12:00 do 15:30 hod. byla poskytnuta 
požadovaná pomoc s odkláněním dopravy ze silnice č. I/11.
■ Dne 17. 9. 2016 v 00:45 hod. bylo přijato telefonické oznámení o rušení 
nočního klidu ze zahrady rodinného domu v  ulici Vašátkova. Na místě 
bylo zjištěno, že zde probíhá soukromá oslava. Po domluvě byla zábava 
ukončena.
■ Dne 19. 9. 2016 v 12:30 hod. byl na základě anonymního telefonického 
oznámení uskutečněn výjezd do ulice Na Podboří, kde má prováděnými 
stavebními pracemi docházet k  poškozování veřejného prostranství. Na 
místě byl zadokumentován aktuální stav, stanovena výzva k ukončení pra-
cí. Věc je prověřována a v případě prokázáni viny hrozí pachateli sankce.
■ Dne 23. 9. 2016 v 21:00 hod. byl v rámci obchůzkové činnosti strážníky 
spatřen mladý muž, který se pohyboval po zastřešení vstupu k pokladnám 
na nádraží ČD Týniště nad Orlicí. Ke svému počínání následně podal 
vysvětlení, že se snaží oknem dostat do bytu, neboť si zabouchl klíče. Po 
zjištění oprávněnosti jeho počínání byla poskytnuta pomoc při otevření 
vchodových dveří do bytu.

Strž. Jaroslav Forman – zástupce velitele MP

   Městská policie v Týništi nad Orlicí chce být ke svým občanům více ote-
vřená tak, aby maximálně přispěla k právní jistotě, bezpečnosti a ochraně 
svých občanů. Z  tohoto důvodu zveřejňuje informace tak, aby byly do-
statečně přístupné pro občany, aby věděli, kde najít městskou policii, na 
jakém telefonním čísle, e-mailu, datové schránce a  v  jaké době mohou 
strážníky požádat o radu, popř. pomoc.

Městská policie sídlí v ulici Smetanova 761 v Týništi nad Orlicí pod ki-
nem směrem k vodárenské věži.

Občanům se střídavě mohou věnovat 4 strážníci na tel. čísle 
494 377 082. Zastihnout na služebně, pokud nebudou na nutném výjezdu, 
je můžete:

Pondělí  od 09:00-10:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.
Středa   od 09:00-10:00 hod. a od 15:00 – 17:00 hod.

Pracovní doba:
Pondělí  od 07:00 – 19:00 hod.

Úterý   od 07:00 – 19:00 hod.
Středa   od 07:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek  od 07:00 – 19:00 hod.
Pátek   od 07:00 – 06:00 hod.
Sobota   od 18:00 – 06:00 hod.

To neplatí v  případech, kdy je plněno zvláštní bezpečnostní opatření 
a jiné úkoly a dále v případech, kdy na den v týdnu vychází státem uznaný 
svátek. V ostatní době strážníci službu nekonají, proto vás žádám, snaž-
te se své žádosti o pomoc soustřeďovat v pracovní době městské policie, 
nebo komunikovat e-mailem na adresu mestska.policie@tyniste.cz, popř. 
v úředních věcech žádosti doručovat do datové schránky městské policie: 
nwn2udy. V případě nutné žádosti o pomoc se prosím obraťte na policii 
ČR na linku 158, nebo na jiný orgán veřejné moci.

Martin Štěpánek, velitel městské policie

OLYmPiÁDA Ve VšestRAnnOsti V kLODZku

   Olympiáda se uskutečnila 
6.  října  2016 v  polském Klod-
zku. Rychnovská organizace 
Svazu tělesně postižených má 
s  tímto městem 10 let družbu 
a  každoročně se zúčastňuje 
olympiády ve všestrannosti.

Letos se zúčastnilo šest týmů 
– pět polských a jeden český. Ví-
tězi se nakonec stala dvě druž-
stva – polské a české a rozhodčí 

po úvaze vynesl verdikt, že vítě-
zem se stává české družstvo.

Není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se. Nálada byla skvělá, 
všechny týmy si soutěž užily 
a  těší na odvetu, která se bude 
konat v Rychnově nad Kněžnou 
dne 26. listopadu 2016.

Petr Zahrádka
předseda STP



PetROVické VinOBRAní

foto: Tomáš Kindl
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Pátek 25. listopadu  2016 14.00 – 18.00 
Sobota 26. listopadu  2016 8.00 – 15.00 

V případě zájmu kdykoliv po telefonické domluvě 

Pro zájemce o studium pořádáme 

 Podnikání 
 pro absolventy učebních oborů 

 Strojní mechanik 

 Obráběč kovů 

 Karosář (autoklempíř) 

 Elektrikář-silnoproud 

 Truhlář 

 Cukrář 

 Kuchař-číšník 

 Kadeřník 

 Strojírenství 
 Všeobecné strojírenství 
 Ekonomika a administrativa 

 Informační technologie 
 Multimédia a webdesign 
 Ekonomika a administrativa 

 Lyceum 
 Aplikovaná informatika 
 Strojírenství 
 Ekonomika a administrativa 

 Mechanik elektrotechnik 
 Programování a počítačová grafika 

 

 Mechanik seřizovač 
 Programátor CNC strojů 

 Gastronomie 
 Kuchař – kuchařka 
 Číšník – servírka 

 

www.aspektzs.cz 
  

Sociální rehabilitace 
Podporované zaměstnávání 

 je služba, umožňující lidem s dlouhodobými 
zdravotními potížemi získat a udržet si placené 
zaměstnání na otevřeném trhu práce a 
plnohodnotně se tak začlenit do společnosti, 

 podporuje rozvoj vlastních schopností, 
dovedností a rozvoj pracovní kariéry uživatele, 

 vede k aktivnímu přístupu k vlastnímu pracovnímu 
uplatnění, 

 služba je pro klienty bezplatná a dobrovolná, 

 součástí je poradenství zaměstnavatelům 
znevýhodněných uchazečů. 

Navíc Vám pomůžeme při zajišťování dalších služeb, 
které Vám pomohou k návratu do Vašeho přirozeného 

prostředí. 

Osobní přístup a plný respekt 
k Vašim přáním je zaručen. 
 

Služba Podporované zaměstnávání je poskytována v rámci registrovaných sociálních služeb, sociální rehabilitace, 
identifikátor 4885366.  
 

PODPOROVAné ZAměstnÁVÁní PRO OBčAnY týniště A OkOLí

   

Současná společnost není vždy 
vstřícná k  lidem, kteří mají zdra-
votní potíže a chtěli by se víc zapojit 
do společnosti a pracovat. Pomoci 
v takové situaci může sociální služ-
ba PODPOROVANÉ ZAMĚST-
NÁVÁNÍ.

Pro koho je určena? Pro obča-
ny v  obtížné životní situaci, kteří 
mají dlouhodobé zdravotní potí-

že a  kvůli nim těžkosti při získání 
a udržení si zaměstnání.

Co obnáší? Pomoc při tom, ja-
kou práci hledat, co všechno pro 
to udělat, jak si nově zařídit život 
a  jak zaměstnání najít. Nekončí se 
podpisem pracovní smlouvy, ale 
pomoc pokračuje i  při zapracová-
ní a řešení souvisejících záležitostí. 
Ruku v ruce s tím jde i spolupráce 

   

se zaměstnavatelem.
Služba je bezplatná, vše funguje 

na individuálním a  dobrovolném 
přístupu a respektu ke klientovi.

V našem regionu ji zabezpečuje 
nezisková organizace Aspekt z.s. 
Kancelář má v Rychnově nad Kněž-
nou, Společenském centru, Panská 
1492, 2. patro a navštívit je tam mů-
žete každé pondělí mezi 8. a 14. ho-

dinou, nebo si po telefonu můžete 
domluvit jiný čas a místo schůzky.

Kde získáte více informací? Po-
dívejte se na stránky www.aspek-
tzs.cz, nebo kontaktujte paní Lucii 
Sedláčkovou, telefon: 774 976 993, 
která vám řekne víc.

Lenka Bečvářová,
sociální odbor MěÚ Týniště n. O.


