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ROk 2015 Z POhleDu sTAROsTky měsTA
Ano, je to již rok, kdy se vymě-

nilo volbami vedení města Týniště 
nad Orlicí. Čas nám všem neúpros-
ně letí a čas vyměřený v rámci vo-
lebního období se krátí. Abychom 
splnili vše, co jsme slíbili našim 

voličům – na to máme pouze ná-
sledující tři roky. Pokud budeme 
pracovat v  takovém nasazení jako 
letos, budu spokojena.

V roce 2015 jsme převzali a do-
končili projekty započaté našimi 

předchůdci, podařilo se nám v dob-
rém „nakazit“ soukromé vlastníky 
v rámci rekonstrukcí svých nemo-
vitých majetků, finančně či zášti-
tou jsme podpořili akce pořádané 
neziskovým sektorem a  podpořili 

jsme aktivní přístup občanů měs-
ta a přilehlých obcí k záležitostem 
veřejným: veřejný pořádek, úpra-
va obcí a  společný týnišťský život, 
především jeho kvalita, bezpečnost 
a sounáležitost.

1) měníme vzhled týnišťského náměstí
 
Jsem velice potěšena, že s přispěním některých soukromých vlastníků ne-
movitostí se nám společně daří měnit tvář týnišťského náměstí.

2) Týnišťský systém odjezdu autobusů

Ve spolupráci se společností OREDO a Audis Bus se nám podařilo zpří-
jemnit orientaci v  jízdních řádech, kde pomocí elektronického systému 
mají občané možnost pohotově zjistit odjezdy autobusů.

3) městská budova na náměstí dostala nový vzhled

Podařilo se nám částečně opravit fasádu domu na náměstí č.p. 234.

4) Otevření čističky odpadních vod

Otevřeli jsme po rekonstrukci Čističku odpadních vod v rámci projektu 
Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace v obcích Týniště nad Orlicí, 
Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko, na které se významnou měrou po-
dílelo minulé vedení města.

Starostka města Týniště n. O. 
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do 
nového roku 2016.
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6) Týnišťská nástupiště

V tomto roce se podařilo společnosti SŽDC otevřít podchod a zkvalitnit 
nastupování do vlaků na nových nástupištích.

8) kulturní dům v novém

Po dlouhém čekání všech kulturně smýšlejících spoluobčanů jsem měla 
příležitost převzít výsledky práce svých kolegů - zastupitelů – a  nechat 
zkolaudovat Kulturní dům. Kolaudace se uskutečnila dne 29. 9. 2015

9) Prodej stavebních pozemků

S rostoucím zájmem o bydlení v Týništi nad Orlicí se Týnišťští, především 
mladí lidé, rozhodli vykoupit z majetku města téměř všechny stavební po-
zemky v lokalitě Na Podboří. S radostí mohu oznámit, že Zastupitelé měs-
ta na svém zářijovém zasedání rozhodli o přípravě a zainvestování další 
lokality pro zástavbu rodinnými domy.

10) Rekonstrukce a výmalba fasády mateřského centra Ratolest

Služby města Týniště nad Orlicí v době, kdy píši pro vás tento článek, do-
končují rekonstrukci fasády v MC Ratolest.

6) Týnišťské nádraží

Nově zrekonstruované budovy Českých drah a kompletně zrekonstruova-
né zázemí pro cestující.

7) Týnišťský podchod pod železniční tratí

Radnice nechala vymalovat podchod pro pěší pod železničním přejezdem. 
A aby stěny nepoškodili vandalové, naše děti ze Základní školy pro vás 
chystají novou výzdobu.
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11) Rekonstrukce střešní krytiny na budově Základní školy – ii. etapa

Základní škola má novou střechu.

14) Zřídili jsme městské infocentrum

V podatelně Městského úřadu vzniklo nové Infocentrum.

15) Vzhled radnice

Řada našich občanů přivítala změnu vzhledu radnice. Ač drobná květino-
vá úprava, přesto s velkým efektem. Budeme ve zkrášlování města pokra-
čovat i v dalších letech.

13) kompletní rekonstrukce mateřské školy u Dubu

V této mateřské škole se podařila rekonstrukce fasády včetně zateplení, 
vyměnili jsme podlahové krytiny, zázemí pro uskladnění hraček, zřídili 
jsme nově rekuperaci vzduchu a zrekonstruovali kompletně kuchyňské 
zázemí.

12) Revitalizace dvora mateřské školy město

Z důvodu bezpečí našich dětí jsme zajistili s vlastníkem sousední nemovi-
tosti opravu fasády jeho domu a z rozpočtu Města Týniště n. O. jsme zadali 
opravu dvora Mateřské školy Město.

16) Rekonstrukce silnice křivice – lično včetně rekonstrukce chodníků

Ve spolupráci s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro dopra-
vu panem Ing. Karlem Janečkem se podařilo zrekonstruovat v obci Křivi-
ce průjezdní komunikaci. Souběžně Město Týniště nad Orlicí pro občany 
zrekonstruovalo zastaralé chodníky a opravilo kanalizaci.
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17) Oprava drobných sakrálních památek

Ve spolupráci s předsedou osadního výboru Štěpánovsko panem Richar-
dem Holendou jsme nechali opravit křížek ve Štěpánovsku. Nový vzhled 
dostala i sakrální památka na týnišťském hřbitově.

Týniště nad Orlicí Štěpánovsko

18) Zastřešení Geriatrického centra

19) investice do bezpečnosti a vybavení městské policie

Městské policii bylo zakoupeno nové vozidlo a strážníci byli vybaveni no-
vými bezpečnostními vestami.

20) služby města Týniště nad Orlicí
V letošním roce jsme zakoupili Službám města nový traktor.

21) nové zastávky v Petrovicích
Do konce roku 2015 instalujeme v Petrovicích 2 nové autobusové zastávky.

22) Týnišťské chodníky
Stalo se již tradicí, že poslední stavební událostí v  Týništi nad Orlicí je 
rekonstrukce chodníků. K dnešnímu dni je rozhodnuto, byl vybrán doda-
vatel a jsme před podpisem smlouvy o dílo.

23) Zlepšení vzhledu restaurace a kvalitní úroveň stravování
Hned v úvodu svého působení na radnici jsem předávala novému nájemci 
Restauraci Dělnický dům. Díky velkému úsilí nájemce a města Týniště nad 
Orlicí se obyvatelům dostalo kulturnějšího prostředí při stravování.

24) svatby
V roce 2015 jsme oddali 16 párů. Většina novomanželů se rozhodla pro 
trvalé bydliště právě v Týništi nad Orlicí, což nás velice těší. Snažíme se, 
aby se z města Týniště stalo město pro klidný a spokojený život.

Ing. Jana Galbičková, starostka

Vážení zájemci o  čerpání dotací 
z  dotačních programů Králové-
hradeckého kraje. Dovoluji si vám 
předložit tabulku termínů pro po-
dávání žádostí vypsaných progra-
mových výzev v oblastech:

Program obnovy venkova

Cestovní ruch

Kultura a památková péče

Volnočasové aktivity

Sport a tělovýchova

Regionální rozvoj

Vzdělávání

Prevence rizikového chování

Životní prostředí a zemědělství

Královéhradecký kraj postupně 
ve svých orgánech schvaluje pod-
mínky dotačních programů a  tím 
i  lhůty pro podávání žádostí. Sou-
částí programů mohou být vyhláše-
ny i  semináře pro žadatele, pokud 
se budou konat. Další informace 
naleznete na dotačním portálu 
Královéhradeckého kraje http://
dotace.kr-kralovehradecky.cz/, kde 
jsou uvedeny texty programových 
výzev a  podmínky pro přidělení 
dotace včetně charakteristiky pří-
jemců dotací.

Ing. Jana Galbičková
starostka města

DOTAční PROGRAmy kRálOVéhRADeckéhO kRAJe V ROce 2016

Kód Název dotační oblasti Lhůta pro podávání žádostí

POV Program obnovy venkova 19. 10. 2015–11. 12. 2015

CRG Cestovní ruch 19. 10. 2015–11. 12. 2015

KPG Kultura a památková péče 27. 10. 2015–21. 1. 2016

SMR Volnočasové aktivity 06. 11. 2015–07. 1. 2016

SPT Sport a tělovýchova Od 6. 11. 2015 do 7. 1. 2016

RRD Regionální rozvoj Od 4. 1. 2016 do 22. 2. 2016

SMV Vzdělávání Od 25. 1. 2016 do 31. 3. 2016

SMP Prevence rizikového chování Od 25. 1. 2016 do 31. 3. 2016

ZPD Životní prostředí a zemědělství Od 5. 2. 2016 do 24. 3. 2016



Starostka města Týniště nad 
Orlicí přivítala vedení Králové-
hradeckého kraje, zástupce SŽDC 
a Českých drah na železniční sta-
nici v Týništi nad Orlicí

Starostka města Týniště nad 
Orlicí přivítala představitele Krá-
lovéhradeckého kraje hejtmana 
Lubomíra France, náměstka KHK 

pro dopravu Ing. Karla Janečka 
a zástupce Českých drah a Správy 
železniční a dopravní cesty v rám-
ci pracovního výjezdního zasedá-
ní speciálně vypraveným vlakem 
z  Hradce Králové do Solnice za 
účelem prohovoření „Změn v  že-
lezniční dopravě Královéhradec-
kého kraje“. Setkání se zúčastnili 
i  další dopravní experti, zástupci 
SŽDC i ČD s cílem nalezení spo-
lečného postupu při tvorbě systé-
mu regionální železniční dopravy, 
a to především z hlediska:
•  Optimalizace regionální dopravy
•  Řešení aktuálních problémů re-

gionální železniční dopravy
• Optimálního rozsahu železniční 

sítě pro další zajištění obsluž-
nosti KHK

• Budoucnosti jednotlivých tratí 
regionálního významu

• Provázanosti železničních spojů 
mezi kraji

• Návaznosti regionálních tratí na 
páteřní železniční síť atd.

Jedním z  cílů výjezdního za-
sedání bylo i  prověření účelnosti 
vynaložených investic či diskuse 
o  připravovaných projektech do 
budoucna. V  Týništi nad Orlicí 
paní starostka s  týnišťským rad-
ním Pavlem Nadrchalem hosty 
přivítala. Společně si všichni také 
prohlédli zrekonstruovaný kom-
plex týnišťského vlakového ná-
draží, přilehlé zrekonstruované 
parkoviště a přednádražní kruho-
vý objezd. Zástupci všech zúčast-
něných stran si vyslechli i  důle-
žité náměty na zlepšení dopravní 
obslužnosti z hlediska města, a  to 
především z  hlediska zahlceného 

železničního přejezdu, který dělí 
Týniště nad Orlicí na dvě polovi-
ny a dochází zde ke komplikacím 
v silniční dopravě.

Diskuse dále pokračovala ve 
speciálně vypraveném vlaku přes 
Častolovice, Rychnov nad Kněž-
nou až do Solnice. V  Častolovi-
cích si prohlédli nový železniční 
koridor, v Rychnově nad Kněžnou 
proběhla diskuse hejtmana se sta-
rostou Janem Skořepou o budouc-
nosti výstavby autobusového ná-
draží, které by vedení města rádo 
umístilo v bezprostřední blízkosti 
vlakového nádraží. Poslední za-
stávkou a cílovou stanicí byla obec 
Solnice, kde pan starosta Ing. Jan 
Hostinský seznámil přítomné se 
svými podněty.

Ing. Jana Galbičková
starostka
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A) schvaluje

· Vítěze poptávkového řízení na za-
jištění projektové dokumentace 
- firmu Zahrady pro radost, s.r.o., 
s nejnižší nabídnutou cenou 78 000 
Kč včetně DPH, na zpracování 
projektu revitalizace městského 
parku a  ukládá starostce smlouvu 
podepsat.

· Změnu dokumentu Organizač-
ní struktura Městského úřadu 
Týniště nad Orlicí s  platností od 
1. 12. 2015.

· Vítěze poptávkového řízení na Pro-
vedení finančního auditu za roky 

2014 a  2015 včetně mimořádné 
inventury v příspěvkové organiza-
ci Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí - společnost c.k. audit, s.r.o., 
Komenského 41, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČO: 465 04 028 
za cenu 26.620 Kč včetně DPH 
a ukládá starostce města smlouvu 
podepsat.

· Navýšení počtu dětí ve třídách 
v  MŠ Město pro rok 2015/2016. 
Kapacita MŠ Město je 132 dětí, 
současný stav 129 dětí.

· Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne číslo IV-12-2012722/VB/1 Tý-
niště n. O., Podboří, 1662/123 Pa-
lán – kNN pro ČEZ Distribuce, a.s. 
a ukládá starostce města smlouvu 
podepsat.

· Smlouvu o poskytnutí práv k uží-
vání Software číslo SML- 01808/15 

   

a ukládá starostce města smlouvu 
podepsat.

· Roční odměny pro členy komise 
pro projednávání přestupků dle 
návrhu JUDr. Urbánka a schvaluje 
odměnu JUDr. Urbánkovi ve výši 
15 000 Kč.

· Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene pro RWE 
Gas Net, s.r.o., a  RWE Distribuč-
ní služby, s.r.o. – KN parc. 629, 
491/18, 491/17, 628/1 z  důvodu 
Reko VTL DN 200 Třebechovice – 
Petrovice nad Orlicí.

· Smlouvu o  právu provést stavbu 
pro sedlaček-studio s.r.o. a Smlou-
vu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě dle přílohy.

· Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí dle § 31 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 

Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, čerpání fondu 
investic ve výši 55.902 Kč včetně 
DPH dle žádosti na nákup zadní 
nesené radlice pro traktor Zetor 
Proxima 70.

· Příspěvkové organizaci Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí navý-
šení limitu mzdových prostředků 
o  28.620 Kč (celková výše limitu 
mzdových prostředků po úpravě 
8.876.520 Kč). Nařízením vlády č. 
278/2015 Sb., kterým se mění na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách byly navýšeny 
platové tarify o 3 % s účinností od 
01. 11. 2015.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem T. G. Masaryka *** 
po doplacení poplatků v pokladně 

usnesení č. 30
z jednání Rady města Týniště n. O. 

konané dne 2. 11. 2015

VeDení kRálOVéhRADeckéhO kRAJe, ZásTuPce sŽDc
A českých DRAh nA ŽeleZniční sTAnici V TýnišTi nAD ORlicí

ZPRáVy Z RADnice
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MěÚ od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.
· Prodloužení nájemní smlouvy 

paní ***, bytem Na Bělidle *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Havlíčkova *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Havlíčkova *** od 
1. 11. 20415 do 30. 4. 2016.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Turkova *** od 
1. 11. 2015 do 30. 4. 2016.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
manželům ***, bytem Na Netřebě 
*** po doplacení poplatků v  po-
kladně MěÚ od 1.  11.  2015 do 
31. 10. 2018.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.

· Prodloužení nájemní smlouvy 
paní ***, bytem Na Netřebě *** od 
1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

· Z důvodu administrativního zajiš-
tění finančního hospodaření města 
Týniště nad Orlicí konečný termín 
pro předkládání daňových dokla-
dů na finanční odbor nejpozději 
do 15. 12. 2015.

· Bezúplatné předání dlouhodobého 
hmotného majetku nově zrekon-
struovaného Kulturního centra Tý-
niště nad Orlicí do vlastnictví této 
příspěvkové organizace a pověřuje 
tajemníka Ing. Jana Paštiku jeho 
předáním (podepsáním předávací-
ho protokolu).

· Plán inventur města Týniště nad 
Orlicí na rok 2015.

· Oznámení města Týniště nad Or-
licí o  poskytování dotací pro rok 
2016 a ukládá oznámení vyvěsit na 
úřední desku

· Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola - U  Dubu navýšení odpiso-
vého plánu o částku 1.449 Kč z dů-
vodu nákupu plynového sporáku 
do školní kuchyně. Celková výše 
odpisového plánu pro rok 2015 je 
12.705 Kč.

· Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola - Město navýšení odpisového 
plánu o částku 3.186 Kč z důvodu 
nákupu sporáku, příborníku a ne-
rezové skříně do školní kuchyně. 

Celková výše odpisového plánu 
pro rok 2015 je 47.730 Kč.

· Udělení souhlasu vlastníka ne-
movité věci s umístěním sídla pro 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska – Sbor dobrovolných 
hasičů, IČO: 720 661 56 na adrese 
Lipská 244, 517 21 Týniště nad Or-
licí.

· Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 9.  10.  2015 na stavební práce 
mezi městem Týniště n. O. a spo-
lečností Dvořák – Karlík, s.r.o., ve 
věci Ubytovna Modrák – ústřední 
topení.

· Smlouvu o  zajištění servisu kli-
matizace s firmou Klima chlazení, 
s.r.o.

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

· Vítěze poptávkového řízení ve věci 
nákupu multifunkčního zaříze-
ní firmu PPSU, s.r.o., Štefánikova 
546, 566 01 Vysoké Mýto.

· Rozpočtová opatření č. 48 – 51.
· Smlouvu o  právu provést stavbu 

pro Ing. Petra Rojka a  ukládá 1. 
místostarostovi smlouvu za Město 
Týniště nad Orlicí podepsat.

· Záměr pronájmu části pozemku 
parc. č. 304/15 o výměře 245 m2 v. 
k.ú Petrovice nad Orlicí.

· Záměr prodeje části pozemku pod 
garáží, který se skládá z  částí po-
zemku parc. č. 304/13, z části po-
zemku parc. č. 304/15 a z části po-
zemku parc. č. 762 v k.ú. Petrovice 
nad Orlicí.

· Zrušení výběrového řízení na zá-
kladě práva zadavatele vyhrazené-
ho v článku 9. zadávacích podmí-
nek ze dne 3. 9. 2015.

b) bere na vědomí

· Výroční zprávu za školní rok 
2014/2015 předloženou Mgr. Mila-
nem Kajnem, ředitelem ZŠ v Týni-
šti nad Orlicí.

· Informaci Odboru finančního ve 
věci výmalby kostela v Týništi nad 
Orlicí, který je majetkem římsko-
katolické církve.

· Informaci starostky města, zástup-
ce ředitele KC o  vyhlášení VŘ na 
zajištění úklidu v Kulturním domě 
–uklízečka/uklízeč s nástupem dle 
dohody.

· Zápis č. 1 ze dne 15. 9. 2015 a zápis 
č. 2 ze dne 14. 10. 2015 Komise pro 
projednávání územního plánu.

· Průběh řešení reklamace drobných 
závad v  Kulturním domě a  jejich 
odstranění společností Prima, s.r.o.

· Stížnost občanů města na provoz 
a úklid Kulturního domu a ukládá 
jednat v  této záležitosti se správ-
cem KC.

· Informaci o  programech Kultur-
ního centra, DDM, MC Ratolest, 

   

ZUŠ pro nadcházející období listo-
pad – prosinec 2015.

· Informaci starostky města o  jed-
nání ze dne 13.  10.  2015 s  před-
staviteli KHK ve věci odkupu bytů 
a pozemku pro 12 mentálně posti-
žených Ústavu sociální péče Kvasi-
ny.

· Informaci starostky města a velite-
le Městské policie k zadávací doku-
mentaci k poptávkovému řízení na 
dodavatele kamerového systému. 
RM doporučuje oslovit v této zále-
žitosti odborného konzultanta.

· Dopis Ing. V. Lesenské a  ukládá 
starostce města na dopis odpově-
dět.

· Dopis Josefa Veselky ve věci bez-
bariérových chodníků na území 
Města Týniště nad Orlicí a úklidu 
před GC v zimním období a uklá-
dá starostce města odepsat.

· Projednat v  ZM odkup pozemku 
parc. č. 1993/13 od SMTC, a.s., 
o výměře 122 m2 a části pozemku 
parc. č. 1993/20 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí od společnosti HDB. Oba 
pozemky se nacházejí v  zaploce-
ném areálu Služeb Města, za cenu 
do 120 Kč/m2.

· Informaci starostky města o  pro-
jektových výzvách a harmonogram 
podávání žádostí o  dotaci vypsa-
nou Královéhradeckým krajem 
pro rok 2016 pro město Týniště n. 
O. a  jeho příspěvkové organizace, 
především možnost čerpat dotaci 
na:

· Rozvoj a budování dálkových a na 
ně navazujících cyklotras Týniště 
n. O. – Křivice (16RRD05)

· Podpora územního plánu obcí 
(16RRD03)

· Hasiči Podpora hasičské techniky 
(16RRD01)

· Ukládá projektové manažerce 
Města Týniště n. O. Ing. Veselé při-
pravit a podat žádosti o dotace bod 
1 a bod 2.

· Požadavky pro rok 2016 pro Kemp 
Písák a ukládá zařadit do rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí pro rok 
2016.

· Zápis č. 7/2015 ze zasedání Školské 
a kulturní komise a ukládá zařadit 
do rozpočtu města Týniště nad Or-
licí pro rok 2016 jejich požadavky.

· Vývoj poptávkového řízení na 
webové stránky dle směrnice o za-
dávání veřejných zakázek a  po-
ptávkových řízení a ukládá vypsat 
poptávkové řízení na dodavatele.

· Dokument starostky města „Inves-
tiční projekty v roce 2016“ a doku-
ment „Plnění investičních a nein-
vestičních akcí v roce 2015“.

· Informaci ředitele ZUŠ pana Plaši-
la, o havarijním stavu budovy ZUŠ 
a  ukládá OSM zadat práce k  od-
stranění havarijního stavu střechy, 
sociálních zařízení, schodů do 

budovy, odstranění závad ve sklep-
ních prostorech zjištěných inspekcí 
BOZP a PO, atd.

· Informaci starostky města o změně 
jízdních řádů městské hromadné 
dopravy z  důvodu přetížení auto-
busové linky Petrovice – Týniště n. 
O. v ranních hodinách a schvaluje 
nové jízdní řády platné pro rok 
2015.

· Výsledky výběrového řízení: „Po-
skytování právních služeb pro 
Město Týniště nad Orlicí “. Rada 
města rozhodla o  zrušení VŘ na 
základě práva zadavatele vyhraze-
ného v  článku 9 zadávacích pod-
mínek ze dne 3. 9. 2015.

· Informaci o  vypsání výběrového 
řízení na pozici účetní příspěv-
kových organizací na kompletní 
zpracování účetnictví a mezd.

· Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v Základní umě-
lecké škole Týniště nad Orlicí ze 
dne 15. 9. 2015, včetně informace 
o  nápravě nedostatku zjištěného 
při této kontrole.

· Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  Domě dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí ze 
dne 16. 9. 2015, včetně informace 
o  nápravě nedostatku zjištěného 
při této kontrole.

· Informaci o  hospodaření Města 
Týniště nad Orlicí k 30. 9. 2015.

· Informaci starostky města, zástup-
ce ve společnosti ODEKO, s.r.o., 
o činnosti této organizace.

· Informaci starostky města, zástup-
ce v DSO Poorlicko o činnosti této 
organizace.

· Informaci starostky města o usku-
tečněném zasedání s  hejtmanem, 
náměstkem a  představiteli KHK, 
SŽDC, ČD a  starosty obcí, ko-
naného dne 29.  10.  2015 v  rámci 
„Změny v železniční dopravě Krá-
lovéhradeckého kraje“. Projednáno 
mimoúrovňové křížení tratí.

· Informaci starostky města o hava-
rijním stavu kuželny na atletickém 
stadionu.

· Informaci starostky města o zámě-
ru města participovat na Místním 
akčním plánu vzdělávání v regionu 
projektu podávaném MAS nad Or-
licí, o.p.s.

· Informaci o uskutečněné kontrole 
České školní inspekce v  ZŠ Týni-
ště nad Orlicí včetně protokolu č. 
ČŠIH-703/15-H. Bez závad.

· Informaci Finančního odboru 
a  OSM ve věci financování oprav 
polikliniky.

· Zápis Sociální a  zdravotní komi-
se ze dne 1. 11. 2015 a na základě 
doporučení této komise schvaluje 
umístit do uvolněného bytu v DPS 
v GC paní Helenu Dostálovou.

· Zápis ze schůze Sportovní komise 
ze dne 19. 10. 2015.
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vozíků, stavebního kolečka apod.
· Ukládá zařadit do jednání ZM 

žádost zastupitele Ing. Ládra ve 
věci pronájmu Restaurace Ontário 
Sportovním klubem Týniště n. O. 
a ukládá projednat v ZM.

· RM otevřela obálky s uchazeči o za-
městnání vypsanou Městským úřa-
dem Týniště nad Orlicí na pozici 
„Referent správního odboru – od-
dělení sociálních věcí“ a ukládá ve-
doucí Odboru správního Mgr. Po-
láškové oslovit Sociální a zdravotní 
komisi, aby se k výběrovému řízení 
vyjádřila a zároveň ukládá svolat na 
23.  11.  2015 vybraného uchazeče 
na diagnostický pohovor.

· Na základě usnesení č. 28/A/23 - 
Záměr prodeje osobního automo-
bilu městské policie dle znaleckého 
posudku (Fabia, SPZ: 2H7 72 – 59). 
RM otevřela obálku s  jedinou na-
bídkou na koupi vozidla a  ukládá 

prodat vozidlo přihlášenému zá-
jemci.

D) Zamítá
 
· Žádost příspěvkové organizace Zá-

kladní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí o poskytnutí finančního pří-
spěvku na akci „Vánoce pro ulici“.

e) Revokuje

Usnesení Rady města č. 20, bod C 3.
Usnesení Rady města č. 27, bod A 2.

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

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

   

c) ukládá

· Projednat v ZM a ve stavební komi-
si projekt DSO Křivina předložený 
Ing. Matičkou „Odkanalizování 
obcí Petrovice a  Petrovičky“ zpra-
covaný společností AKVOPRO, 
s.r.o., v červenci 2015.

· Projednat v  ZM odkup části po-
zemku parc. č. 165/1 v  k. ú. Pet-
rovice nad Orlicí 60 m2 (nově dle 
GP pozemek parc. č. 165/12). RM 
koupi doporučuje za cenu 100 Kč/
m2.

· Projednat v  ZM odkup pozemku 
parc. č. 554 v k. ú. Týniště n. O., 611 
m2 - ostatní plocha – komunikace 
za cenu uvedenou ve znaleckém 
posudku č. 4048-99/2015 ve výši 
85 540 Kč + poplatky s  odkupem 
spojené. RM koupi doporučuje 
a  ukládá OSM jednat za účelem 
snížení kupní ceny.

· Projednat v ZM prodej části měst-
ského pozemku parc. č. 484/1 
a  části pozemku parc. č. 443/5 
v  k.ú. Štěpánovsko pro ***. RM 
prodej pozemku nedoporučuje ze 
strategických důvodů.

· Projednat v ZM prodej části měst-
ského pozemku parc. č. 444/1 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí pro ***. RM pro-
dej pozemku nedoporučuje z  dů-
vodu zajištění přístupu na sousední 
nemovitost.

· Projednat v  ZM prodej části po-
zemku parc. č. 304/15 a  části po-
zemku parc. č. 762 v k.ú. Petrovice 
nad Orlicí, pro ***. RM prodej části 
pozemku doporučuje z důvodu již 
existující stavby garáže na pozem-
ku za cenu 120 Kč/m2.

· Zařadit do rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro rok 2016 požadavek 
ZUŠ na výstavbu zahradního dom-
ku pro umístění nářadí, sekačky, 

     

místní akční skupina (dále MAS) 
je sdružením občanů, neziskových 
organizací, podnikatelské sféry a ve-
řejné správy (obcí, svazků obcí a in-
stitucí veřejné moci), kteří spolupra-
cují na rozvoji venkova, zemědělství 
a  získávání finanční podpory z  EU 
a z národních programů. Základním 
cílem MAS je neustálé zjišťování po-
třeb v regionu a hledání řešení, stra-
tegické plánování či podpora finanč-
ní a organizační. Jedním z nástrojů je 
také aktivní získávání a  rozdělování 
dotačních prostředků pro region. 
Zahrnujeme území 58 obcí v našem 
regionu.

Proč vlastně vznikají MAS?
Nestačí stávající struktura krajů, 

obcí s  rozšířenou působností, Dob-
rovolných svazků obcí či mikroregi-
onů?

Rozhodně nestačí. MAS rozvíjí re-
gion o krok dál a ve spolupráci všech 
aktérů: veřejného, soukromého 
a neziskového sektoru současně, což 
umožňuje hledání průsečíků, spo-
lečné plánování priorit pro region. 
MAS pracují na základě metody LE-
ADER, která je založena na principu 
plánování a  rozhodování ze zdola 
- nahoru. Veškeré náměty, strategic-
ké úvahy, nápady a projekty vychází 
z myšlenek a podnětů místních orga-
nizací a občanů, tedy ze zdola. Pod-
pora projektů svěřenými prostředky 
fondů je maximálně průhledná a do-

hledatelná, v  hodnotících komisích 
jsou přímo aktéři z regionu. Ti také 
hodnotí ten „TOP projekt“ výhodný 
pro celý region, což se neděje např. 
při schvalování projektových žádost 
na celostátní či EU úrovni.

Jak a z čeho jsou MAS financová-
ny?

Z  podpory obcí, krajů, členů… 
a samozřejmě se snaží získat finanč-
ní prostředky vlastními silami, např. 
získáváním financí z fondů EU. Do-
posud z jednoho, nově v ČR až z pěti 
Operačních programů.

Čím se může MAS NAD ORLICÍ 
pochlubit?

Patříme mezi MAS, kde aktéři 
z  výše uvedených sektorů- soukro-
mý, veřejný a neziskový, podali nejví-
ce projektů. Přinesli jsme do regionu 
i  prostředky na zlepšení spolupráce 
škol a  zapojování občanů - tedy fi-
nancemi vyjádřená „užitečnost“ pro 
region - 26 mil. Kč na projekty a dal-
ších 16 mil. Kč do regionu přes MAS 
jako nositele. Podpořili jsme 96 pro-
jektů obcí, neziskovek a podnikatelů 
během 7 let. Účastnili jsme se v pro-
jektech s jinými regiony (10 velkých 
projektů a díky podpoře Královéhra-
deckého kraje i řadu menších).

Získalo i město Týniště nad Orlicí 
prostředky prostřednictvím MAS?

Město Týniště nad Orlicí v minu-
lém programovacím období žádný 
projekt nepodalo ani nerealizovalo, 
což je velká škoda, nakolik nevyu-
žilo příležitosti, která se nabízela, 
a  kterou ve velkém rozsahu využila 
ostatní města a obce z regionu. Přes 

to vše můžu říci, že neziskový a pod-
nikatelský sektor byl v tomto směru 
pružnější: financovala se z podaných 
projektů neziskových organizací 
např. Spolku přátel města Týniště n. 
O. rekonstrukce interiéru a vybavení 
Muzea a galerie ve vodárenské věží. 
Mateřské centrum Ratolest díky do-
taci vyměnilo nová okna. Podporu 
získal i  podnikatelský projekt firmy 
RAMPA Sport, s.r.o. na vodácké vy-
bavení a  projekty Ing. Jany Galbič-
kové na vydání publikací mapující 
region Podorlicka.

Jaké budou možnosti čerpání do-
tací v novém programovacím obdo-
bí prostřednictvím MAS?

Rádi bychom podporovali přímo 
projekty, které odpovídají Operač-
ním programům: OP Zaměstnanost, 
Integrovaný regionální OP, Program 
rozvoje venkova (např. se bude jed-
nat o projekty cyklostezek, cyklotras, 
parkování, na infrastrukturu pro 
předškolní a  základní vzdělávání, 
na sociální podnikání…), nepřímo 
pak projekty odpovídající cílům OP 
Věda, výzkum a vzdělávání.

Jsem podnikatel, starosta, ředi-
telka školy nebo zástupce neziskové 
organizace a mám určitý „projekto-
vý“ záměr. Mohu se na MAS obrátit, 
aby mě nasměrovala na případnou 
dotaci? Jakou formu podpory mohu 
od MAS čekat?

Ano, jsme tu právě pro Vás. Na 
každý záměr však neexistuje jásavá 
odpověď typu: „výborně, to urči-
tě podejte, tohle je ono“. Jsme však 
připraveni vám poradit, jak váš ná-
pad nejlépe realizovat a poradit vám 

vhodný dotační titul, kam žádost 
podat. Zastavte se, budeme se na vás 
těšit.

Jakou výši finanční podpory 
mohu čekat?

Pokud jste podnikatel tak maxi-
málně 50% dotace z  uznatelných 
nákladů. Jako obec až 95% podle té-
matu a neziskové spolky mohou ob-
držet i podporu větší. Vždy ale bude 
záležet na záměru a  jeho ziskovosti, 
i komerční projekty obce se nedosta-
nou přes hranici 50% dotace.

Co nás v nejbližší době z hlediska 
MAS čeká? Kdy bude možné podá-
vat projekty?

V  současné době jsem v  obdo-
bí vyčkávání na schválení prvních 
výzev. Přesto v  tomto „vyčkávacím 
období“ připravujte a  konzultujte 
s námi Vaše projektové záměry a rea-
lizujte přípravné práce. Předpokládá-
me, že projekty bude možné postup-
ně předkládat do výzev na počátku 
roku 2016. Některé výzvy již definu-
jeme letos, ale do schválení strategie 
je nebudeme moci otevřít. Termíny 
se neustále posouvají, pozitivní zprá-
va však je, že objem finančních pro-
středků se nezmenšuje.

Kde nalezneme další informace 
o MAS NAD ORLICÍ?

Sledujte naše webové stránky: 
www.nadorlici.cz a náš facebook.

Děkujeme za odpovědi paní Mar-
tině Lorencové, manažerce MAS 
Nad Orlicí.

Ptala se Ing. Jana Galbičková, 
starostka města

ZPRáVy Z RADnice

PřeDsTAVuJeme mAs nAD ORlicí, O.P.s.
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mgr. TOmáš kAVkA, Ph.D. se PřeDsTAVuJe

Pocházím z  Hradce Králové. 
Vzdělání jsem získal v Praze na Fi-
losofické fakultě Univerzity Karlo-
vy, kde jsem vystudoval magister-
ský a  doktorský program historie 
se specializací na sociální a kultur-
ní dějiny. Během studia jsem sbíral 
zkušenosti i  v  zahraničí na uni-
verzitách v  Německu (Bamberk, 
Berlín) a  Rakousku (Vídeň). Na 
pražské Filosofické fakultě jsem až 
do svého příchodu do Týniště také 
vyučoval. Pracoval jsem postup-
ně v  pojišťovně Allianz, Archivu 
hlavního města Prahy, v  Ústavu 
pro jazyk český Akademie věd, na-
posledy pak jako kurátor v Poštov-
ním muzeu, České pošty, s.p. Zá-
jem o společenské dění mě přivedl 
k  založení neziskové organizace, 
která se zabývá fungováním kul-
tury. Jako její předseda jsem řešil 
grantové projekty, pořádal konfe-
rence, filmové, hudební i  literární 
akce. Jsem spoluautorem tří knih 
z  oboru historie a  několika vý-
stavních projektů, které putovaly 
či putují po České republice. Do 
Týniště jsem prvně vstoupil před 
sedmi lety a  od té doby se město 
stalo mojí velkou zálibou.

Jako ředitel Kulturního centra 
bych chtěl své dosavadní zkuše-
nosti zúročit. V první řadě si kla-
du za cíl, aby centrum dostávalo 
svého názvu a  kulturu ve městě 
koncentrovalo. V rámci něj by tak 
mělo docházet ke koordinaci všech 
dobrovolných i  profesionálních 
kulturních aktivit v  obci. Zname-
ná to konkrétně spolupracovat 
s institucemi i sdruženími ve měs-
tě, nabídnout jim využití našich 
prostor pro činnost a rovněž je in-
formovat o možnostech jejich roz-
voje. Ať již třeba formou různých 
menších grantů, které k  rozvoji 
občanské společnosti nabízí stát či 
soukromé nadace, tak pomáhat je-
jich aktivity zviditelňovat formou 
prezentací. Nový kulturní dům by 
tak měl plně nabýt důležitého cíle, 
který vidím v poukazování na pes-
trost místní kultury a  jejich tvůr-

ců. Přispíval by tak k vzájemnému 
poznání, jak v  rámci sousedství, 
tak i k bližšímu mezigeneračnímu 
pochopení obyvatel.

Kultura v Týništi má svou tradi-
ci. Fungují zde divadelní soubory, 
spolek přibližující lidem historii 
obce, Sokolové, dětské i  další or-
ganizace vytvářející program pro 
volný čas. Stejně jako Kulturní 
centrum i ony připravují množství 
zajímavých akcí. Týniště je navíc 
ideální i jako výchozí bod k provo-
zování množství sportovních od-
větví. Ať již jde o pěší či cyklotu-
ristiku, tak i rozvíjející se vodáctví. 
Jistě by tak mohlo zajímat i  přes-
polní obyvatele regionu, neboť do 
Hradce, Rychnova, ale i  Pardubic 
je to kousek. V tomto smyslu bych 
chtěl posílit propagaci města, k če-
muž by mělo přispět informační 
centrum, které by nabízelo materi-
ály představující kulturní nabídku. 
Zde vidím možnosti rozvoje ve vy-
užití dotací na regionální rozvoj. 
Ty by pomohly jednak dosavadní 
podobu Informačního centra měs-
ta v budově radnice modernizovat, 
jednak umístit informační stánky 
i na nápadná místa ve městě, které 
navštěvují Týništěm projíždějící 
osoby (například nádraží, míst-
ních restaurace a  nákupní centra 
při státní silnici). V rámci podpo-
ry by bylo možné ještě rozšířit vol-
nočasovou nabídku o  tematické 
naučné turistické trasy k  historii, 
geografii či třeba průmyslovému 
dědictví města. Pokusíme se ke 
spolupráci při této formě zatrak-
tivnění obce získat i  místní pod-
niky. Ty by tak mohly deklarovat 
svůj zájem o  město právě přispě-
ním k jeho větší atraktivitě.

Týniště nyní nabízí několik 
pravidelných kulturních událostí 
s  bohatou historií, jako například 
Divadelní podzim nebo swingo-
vý festival, své významné místo 
ve městě má vodárenská věž, kte-
rá slouží jako městské muzeum. 
Letos se podařil i  gastronomický 
FOOD festival. Je to dobře a v Kul-

turním centru budeme podporo-
vat jejich další rozvoj. Osvědčily 
se, dle mého názoru, hlavně díky 
jejich originalitě, a  proto je ve-
řejnost přijímá. K  jejich šíření by 
mohla přispět širší spolupráce se 
zahraničními partnery, kteří mají 
k  tématu co nabídnout. Taková 
spolupráce je přitom podporo-
vána například prostřednictvím 
tzv. Visegrádského fondu. S  jeho 
přispěním by bylo možné napří-
klad zahraničními partnery do-
plnit swingový festival o  účinku-
jící ze zemí Slovenska, Polska či 
Maďarska, jakož i  připravit větší 
informovanost o  této akci. Pro 
podporu se stejně zajímavým jeví 
i FOOD festival. Určitě by prezen-
taci různých druhů zahraničních 
regionálních kuchyní uvítali lidé 
nejen z  Týniště, ale i  přespolní. 
Dobrý základ k takové spolupráci 
se nabízí s partnerskou obcí Čier-
ny Balog, přičemž bychom hledali 
další partnery v  rámci euroregio-
nu v Polsku a rovněž Maďarsku.

Jistě bude v  prvních dnech 

a  nejspíš i  měsících po převze-
tí funkce práce záviset hlavně na 
přebírání agendy, hlubším pozná-
vání prostředí a  přípravě kultur-
ního programu města tak, aby bě-
hem následujícího roku 2016 akce 
jednotlivých organizací i  našeho 
Kulturního centra nekolidovaly, 
lidé si z nich mohly vybrat a v do-
statečném předstihu o nich i vědě-
li, nicméně už nyní přemýšlím, jak 
ještě kulturní život v obci obohatit 
o další konkrétní události. Napadá 
mě například pokusit se do města 
nalákat milovníky filmu na žánro-
vý festival, za pozornost by stálo 
například i vytvoření malé, samo-
obslužné knihovny pro cestující na 
novém nádraží, když se tento pro-
jekt tolik osvědčil v jiných městech 
republiky. Věřím, že nám při naší 
práci v  Kulturním centru budou 
obyvatelé nápomocni, bez jejich 
aktivní spolupráce bude kultura 
a zábava ve městě rozkvétat pouze 
stěží.

Tomáš Kavka

 

 Mladý týništský big band vás zve na 

NOVOROČNÍ KONCERTY 

10. ledna 2016 
od 14.00 hod a 17.00 hod. 

v sále Kulturního domu TnO 
vstupné: 120 Kč 

předprodej vstupenek od 1. 12. v ZUŠ Týniště n. Orl. 

494 371 513, 775 188 450 

host: Jaromír Hnilička  
a…. 

překvapení 

Vážení spoluobčané,
přeji vám klidný adventní čas, 

pohodové a šťastné svátky vánoční 
a úspěšný vstup do roku 2016.

karel Janeček, 
náměstek hejtmana 

Královéhradeckého kraje



Koule plná smíchu, smutné reality i bonmotů

strana 11

Týnišťský Kulturní dům hostil 
o  první listopadové neděli dvoji-
ci bezvadných kumštýřů. Zavítali 
k nám herečka Klicperova divadla 
v Hradci Králové Pavla Tomicová 
a jeho umělecký šéf, místní rodák, 
dramatik David Drábek. Jako en-
trée 46. ročníku tradičního Tý-
nišťského divadelního podzimu 
se na velkém sále uskutečnila be-
seda převážně na téma Davidovy 
divadelní hry Koule, ve kterém 
herečka na prknech Klicperova 
divadla v  roli Mileny exceluje. 
Moderátorskou taktovku nad 
besedou převzala Eva Drábková, 
které patří můj osobní dík nejen 
za pozvání této návštěvy, ale pře-
devším nad uspořádáním celého 
divadelního festivalu, jehož za-
čátky se datují podzimem roku 
1968.

Zcela zaplněný sál kladl ak-
térům i  zapeklité dotazy a  roz-
hodně každému se dostalo lidské 
odpovědi, pochopitelně mnohdy 
i, jak jinak, než vtipným a jednot-
livým umělcům osobitým stylem. 
Vypůjčím si s dovolením Davido-
va slova, která zveřejnil den poté 

na svém facebooku - Besedovali 
jsme s Pavlou Tomicovou v mém 
rodném Týništi. Díky paravanu 
a  Pavlušině temperamentu jsem 
si ale připadal spíš jako Dr. Emil 
Holub z nedalekých Holic. A úpl-
ně jsem chápal, proč lidi Pavlu tak 
milují.

Po skončení besedy sehrál Di-
vadelní soubor Jirásek – skupi-
na Temno Týniště nad Orlicí již 
34. reprízu hry Koule v  režii Evy 
Drábkové. Před začátkem byl sta-
rostkou města představen nový 
ředitel kulturního centra Mgr. 
Tomáš Kavka, Ph.D.

Velmi příjemným zpestřením 
pro diváky byla vernisáž umě-
leckého sochaře a  řezbáře Pavla 
Špeldy, jehož úžasnými díly byl 
vyzdoben interiér kulturního 
domu.

Libor Koldinský
Fotogalerii naleznete na druhé 

straně obálky

inzerce
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eleGAnce beZ bARiéR

   

Ve čtvrtek 22.  října  2015 se 
v rychnovském Společenském cen-
tru konal již třetí ročník Elegance 
bez bariér, který uspořádal spolek 
VerMi. Jednalo se o  charitativní 
módní přehlídku nejen vozíčkářů, 
ale také chodících modelek a  mo-
delů. Na pódiu se vystřídali zná-
mé osobnosti a umělci: Miss Earth 
2012 Tereza Fajksová, Muž roku 
2015 Jakub Kraus, Mister Interna-
tional 2014 Tomáš Dumbrovský, 
muž roku 2003 Milan Souček, mis-
tryně ČR na handbiku Petra Hurto-
vá, mistryně Evropy v plavání Petra 
Chocová, bronzová medailistka ve 
slalomu Kristýna Křenová, nejú-
spěšnější česká tenistka na vozíčku 
Laďka Pořízková, Jitka Nováčková 
Česká Miss 2011, finalisté superstar 
Martin Šafařík a  Veronika Stýb-
lová, dětská taneční skupina Mad 
Style z  Třebechovic p. O. a  český 
písničkář Voxel. Nabitým večerem 
provázela Eva Králová a Jakub Bys-
trzycki.

Vyprodaný sál, neskutečná at-
mosféra, pozitivní energie, to je 
Elegance bez bariér. Díky všem 
partnerům a lidem, kteří nás tento 
rok opět podpořili, se nám společ-
ně podařilo vybrat celých 132 000 
Kč; dále jsme obdrželi počítač od 
společnosti ASUS v hodnotě 16 000 
Kč, velký potravinový koš a  kos-
metickou tašku od společnosti 
DERMACOL. Generální partner 
Czechoslovak real navíc věnoval 
dotykový tablet. Vše bude věno-
váno rodině Vítkových, pro kterou 
byla letošní EBB uspořádána.

Dovolujeme si poděkovat také 
Městu Týniště nad Orlicí a  paní 
starostce Ing. Janě Galbičkové za 
podporu a  finanční příspěvek na 
tuto významnou charitativní akci.

Mgr. Michaela Rázková  
a Mgr. Veronika Vavrečková

www.elegancebezbarier.cz
Tento projekt byl podpořen z roz-

počtu Města Týniště nad Orlicí.



4. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu
Žesťový soubor 17.00 hod. – Petrovice

6. prosince - Týniště zpívá koledy - mírové náměstí od 17.00 hod. 
– Týniště nad Orlicí, společné zpívání vánočních koled, grafická projekce, 
občerstvení

8. prosince - Vánoční koncert žáků Zuš 15.00 hodin
- Klub důchodců Týniště nad Orlicí

10. prosince - Adventní koncert plný tance a zpěvu vystoupení taneční-
ho a pěveckého oddělení ZUŠ 18.00 hod. – sál kulturního domu Týniště 
nad Orlicí

11.  prosince - Vánoční besídka literárně dramatického oboru Zuš 
18.00 hod. - sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

11. prosince - Vánoční koncert žáků Zuš 18.00 hod.
- sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

13. prosince - Adventní koncert žáků Zuš 17.00 hod. 
- kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí

14. prosince - Vánoční koncert žáků Zuš 15.30 hod. – Geriatrické cent-
rum Týniště nad Orlicí

14. prosince - Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarné-
ho oboru 18.00 hod. – sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

16.  prosince - Adventní koncert vystoupení žáků Zuš a  její pobočky 
v borohrádku 17.00 hod. – sál kina Borohrádek

19. prosince - Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor a só-
listé ZUŠ Kostel sv. Petra a Pavla, Voděrady, 15.00 hodin

19. prosince - Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor a só-
listé ZUŠ Kostel sv. Michaela Archanděla, Borohrádek, 18.00 hodin

25. prosince - Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční - orchestr, sbor a só-
listé ZUŠ Kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí – 10.00 hodin

20. prosince - od 16 hodin se u Vodárenské věže koná tradiční předvá-
noční sousedské setkání. Odběhněte si na chvíli od plotny a  přijďte si 
zazpívat vánoční koledy a  popovídat si se svými známými. Srdečně zve 
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí.

10. ledna 2016
novoroční koncert mladého týnišťského big bandu
V neděli 10. ledna 2016 se uskuteční tradiční Novoroční koncert Mladé-
ho týnišťského big bandu. Tento koncert se uskuteční v  sále Kulturního 
domu, vzhledem ke snížené kapacitě budou koncerty dva od 14. a  17. 
hodin a  hostem kapely bude jedna z  největších osobností české jazzové 
hudby, trumpetista Jaromír Hnilička. Během koncertu dojde na pódiu 
i k dalším překvapením pro přítomné diváky.
Vstupenky na koncerty můžete zakoupit v kanceláři ZUŠ nebo si je objed-
nat na tel. čísle 775 188 450 od 1. prosince 2015.
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kulTuRní Akce V čAse PřeDVánOčním i VánOčním

měsTská knihOVnA - JOsef lADA
Uplyne již 128 let od jeho naroze-

ní (17. 12. 1887 v Hrusicích) a 58 let 
od jeho smrti. Zemřel 14.  12.  1957 
v Praze, nedožil se 70 let.

Celkem nakreslil přibližně 15000 
barevných a  černobílých ilustrací 
a namaloval přes 500 obrazů /volná 
tvorba/. S  méně známými kresba-
mi se můžete seznámit v nové kni-
ze: Josef Lada HUMORY. Kreslené 
anekdoty z  Humoristických listů 
1911-1916.

Hrusice jsou jeho rodná vesnice, 
která byla ztvárněna často v jeho ob-
rázcích ve všech ročních obdobích. 
Ale jistě mi dáte za pravdu, že je nej-
krásnější v zimě. Jedině Čech rozumí 
pojmu „Ladovská zima“ a hodně po 
ni toužíme už několik let v  období 
vánočním.

Málokdo ví, že jako malý úrazem 
přišel o pravé oko. Sám to nepřizná-
vá ani ve své autobiografii Kronika 
mého života. Cesta k malování byla 
trnitá nejen pro jeho handicap, ale 
i pro to, že to nebylo řádné povolání. 
První učitel byl místní, pan farář Rů-
žička, nadšený kreslíř. Rodiče byli na 
nadaného syna pyšní, tehdejší situa-
ce ale neumožňovala další vzdělání. 
Začal se učit malířem pokojů, byl ne-
spokojen a odešel za knihařinou. Při 
tomto učení měl blízko ke knihám, 
které po večerech vášnivě četl a při 
tom také maloval. V  roce 1904 Tý-
deník Máj uveřejnil jeho první dvě 
kresby. Aby se přece jenom v kresbě 
zdokonalil, začal navštěvovat kurzy 

při Uměleckoprůmyslové škole. Na 
školu je posléze přijat jako řádný 
student. Studie však nenaplnily jeho 
představy.

Začal ilustrovat dětské knížky. 
Dostavil se úspěch a zakázky se jen 
hrnuly. Stává se uznávaným uměl-
cem s  přesahem i  do zahraničí. Již 
jsme zmínili jeho kladný vztah ke 
knihám a nedá mi, abych nepředsta-
vila jeho plakát Chraňte knihu (viz 
obrázek), který vznikl v  roce 1934. 
I  v  dnešní  době je poučný, protože 
se setkáváme s  tím, že nové knihy 
se rozpadají a jsou nekvalitně vyro-
beny. Mnohdy se i my, jako čtenáři, 
nechováme ke knize tak, jak by si to 
zasloužila.

zdroj http://www.joseflada.cz
Prší, prší, jen se leje, v dešti kniha 

pookřeje!
Jaké je to čtení k  zlosti, než v  ní 

přelámeme kosti! Jak to dobrý mrav 
dnes žádá, slinit prsty- to má ráda!

Čert vzal všechny knižní značky, 
načpak máme sirky, špačky? Místa 
pěkná moudrá hlava klidně z knihy 
vyřezává… Jak se cítí knížka v  ráji, 
dětičky když s ní si hrají! Je to stará 
historie, mastnotu že papír pije. Jak 
to bývá v světě všade, pekáč na knihu 
se klade. Také pes má k čtení vlohy, 
proč však kniha nemá nohy? Komu 
všechno k užitku je, nábytek ji pod-
stavuje. Knihu bez námahy vrátíš, 
když ji prostě někde ztratíš. Za to, že 
ji kdekdo chválí, ejhle jak ji dodělali!

Věra Bouzková

+ plakátek ze složky
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neJÚsPěšněJší sPORTOVec ROku

OhléDnuTí ZA seZOnOu ROku 2015 sPORTOVníhO klubu PeTROVice nAD ORlicí

24. ROčník běhu TýnišŤské DesíTky

     

Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s., ve spolupráci 
s  Rychnovským deníkem, agentu-
rou SPORT AKTION, s.r.o., Cho-
mutov, MěÚ Rychnov nad Kněž-
nou a  pod záštitou starosty města 
Rychnova nad Kněžnou, připravuje 
slavnostní vyhlášení ankety Nejú-
spěšnější sportovec roku 2015, kte-
ré proběhne v pátek 29. ledna 2016 
od 18 hodin v  Pelclově divadle 
v Rychnově nad Kněžnou.

Oceněni budou: 3 jednotlivci 
v žákovské v kategorii, 3 jednotliv-
ci v kategorii dorostenci-junioři, 5 
jednotlivců v  kategorii dospělí, 3 
nejúspěšnější sportovci z  řad ve-
teránů (nad 40 let), 3 kolektivy 

mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 
trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/
SK, pořadatelé významné sportov-
ní akce a předána bude i cena FAIR 
PLAY.

Podmínkou pro zařazení navrže-
ných do nominací na nejúspěšněj-
ší sportovce/kolektivy roku 2015 
jsou:

výrazné úspěchy jednotlivců/
kolektivů minimálně na úrovni 
krajských soutěží, dále úspěchy na 
MČR, případně ME, MS, atd.

V  případě trenérů, cvičitelů, 
funkcionářů TJ/SK jsou: dlouho-
dobá, úspěšná trenérská činnost 
s mládeží i dospělými, pozice osob-
ního trenéra, trenéra kolektivů, 

který splnil kritéria pro ocenění 
jednotlivce nebo sportovního ko-
lektivu, dlouhodobá organizátor-
ská funkcionářská práce na úrovni 
TJ/SK

Oceněn bude pořadatel význam-
né sportovní akce určené pro regis-
trované sportovce i  nejširší veřej-
nost a starosta (místostarosta) obce 
v největší podporou sportu.

Nejlepší sportovce, kolekti-
vy a  trenéry navrhne jakákoliv 
právnická či fyzická osoba sídlící 
na území okresu Rychnov nad 
Kněžnou, obce a města, TJ/SK, sva-
zy/komise a další sportovní subjek-
ty nesdružené v Okresním sdruže-
ní ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. 

(Sokol, Auto klub ČR, atd.) s  při-
hlédnutím k těmto zásadám a to ve 
skupinách výše uvedených.

Návrhy podávané na adresu: 
Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s., U  Stadionu 
1498, 516 01 Rychnov n. Kn. nebo 
e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz 
musí obsahovat: jméno a příjmení 
sportovce, data narození, adresu 
bydliště, členství v TJ/SK na území 
okresu Rychnov nad Kněžnou, od-
díl, ve kterém sportu je, sportovní 
úspěchy dosažené v roce 2015, jmé-
no navrhovatele.

Akceptovány budou návrhy po-
dané na OS ČUS Rychnov n. K. do 
4. ledna 2016.

Po skončení jarní dohrávky fot-
balového okresního přeboru II. 
třídy se oddíl umístil na 4. místě 
tabulky. Vyvstala tedy otázka po-
stupu do „B“ třídy. Přijmout nebo 
nepřijmout tuto možnost? Po zralé 
úvaze jsme této nabídky nevyužili. 
Právě probíhající podzimní část 
ukáže, jak správné bylo toto roz-
hodnutí.

Sportovní klub svými prostředky 

a díky finanční dotaci z města Týni-
ště nad Orlicí udržuje chod tohoto 
malého sportovního klubu.

Z  uskutečněných akcí pro širo-
kou veřejnost a hlavně děti zmíním 
tradiční „ČARODĚJNICE“, „DĚT-
SKÝ DEN“, spoluúčast při „VAVŘI-
NECKÉ POUTI“.

Stále probíhají údržbové práce 
sportovního areálu, hrací plochy, 
k  jejichž údržbě díky dotaci města 

Týniště nad Orlicí jsme mohli za-
koupit ruční rozmetač osiva a hno-
jiva pro udržování travnatého po-
vrchu k fotbalovým utkáním.

Podařilo se nám po vzájemné 
dohodě s  městem odkoupit po-
zemek pod budovou sportovního 
klubu do vlastnictví sportovního 
klubu.

Do příštího roku bychom rádi 
s případnou finanční pomocí měs-

ta Týniště nad Orlicí uskutečnili 
opravu sociálního zařízení se šat-
nami pro domácí i  hostující hráče 
tak, aby tyto prostory odpovídaly 
současným požadavkům hygieny.

Věříme, že naše spolupráce 
s  městem Týniště nad Orlicí dál 
bude jen pozitivní.

Ladislav Komárek
předseda Sportovního klubu 

Petrovice nad Orlicí

Na start 24. ročníku běhu Tý-
nišťské desítky, která se pravidelně 
běhá na počest říjnového svátku, se 
za chladného podzimního počasí 
postavilo 217 vytrvalců a  vytrval-
kyň v  osmi kategoriích. Pořadatelé 
atletického oddílu SK Týniště nad 
Orlicí ve spolupráci s  DDM také 
připravili závody předškolních dětí 
a žactva, kterých se zúčastnilo 59 na 
tratích dlouhých od 100 m do 1500 
m. V  kvalitní konkurenci vytrval-
ců se celkovým vítězem stal Robert 
KRUPIČKA z Runsport team/Salo-
mon (český reprezentant v běhu do 
vrchu) solidním časem 32:43 min. 
a  nejlepší ženou byla na celkovém 
12. místě Marta FENCLOVÁ z  AC 
Pardubice ve výborném čase 35:59 
min. Nejlepším závodníkem z Týni-
ště se stal Martin VAVREČKA z SK 
Týniště nad Orlicí na celkovém 48. 
místě, časem 39:32 min.

Nejlepší v  jednotlivých kategori-
ích byli odměněni věcnými cenami, 
které předávali starostka města Tý-
niště nad Orlicí paní Ing. Jana Gal-
bičková a  spoluobčan Týniště nad 
Orlicí, náměstek hejtmana Králo-
véhradeckého kraje pan Ing. Karel 

Janeček, který převzal záštitu nad ce-
lou sportovní akcí. Nejstarším účast-
níkem byl pan Jiří SOUKUP (roč. 
1927) z TJ Liga 100 Hradec Králové.

Poděkování za zdařilou sportovní 
akci patří pořadatelům a  rozhod-
čím z  atletického oddílu, Domu 
dětí a  mládeže (Kateřině Kuklové 
a  spol.), dobrovolníkům a  Městské 
policii za zajištění hladkého průbě-
hu.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad Or-
licí – paní Franziska STERNBER-
GOVÁ, MĚSTO Týniště nad Orlicí, 
KRAJSKÝ ÚŘAD KHK – náměs-
tek hejtmana Ing. Karel JANEČEK, 
ČESKÁ UNIE SPORTU – Sportuj 
s  námi, OVOCE – ZELENINA – 
pan ZÁBRODSKÝ, Týniště nad 
Orlicí, ELEKTRO TELUX, s.r.o. 
Týniště nad Orlicí, PRODEJ ZA-
HRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB – 
Mgr. Milan Kopecký, Týniště nad 
Orlicí

SPORTHOTEL WELDIS – Dlou-
há Ves, KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA 
– paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště 
nad Orlicí, DUVA – pan Josef DUN-

DR, Týniště nad Orlicí, STRAVO-
VÁNÍ GERIATRICKÉ CENTRUM 
– pan Josef VLČEK, Týniště nad 
Orlicí

Těšíme se na účast v  jubilejním 
25. ročníku Týnišťské desítky, která 

se bude konat opět ve sváteční den, 
v pátek 28. října 2016.

 
Za oddíl atletiky SK Týniště n. O.  

Václav Goldbach a Ing. Jiří Tyahur
Fotogalerii naleznete na třetí 

straně obálky

Vítěz závodu Robert Krupička.
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PO sTOPách sVATéhO mikuláše

     

Kdo by neznal sv. Mikuláše, 
přítele dětí a  pomocníka v  nouzi? 
Postava Mikuláše neodmyslitelně 
patří k  naší tradici. Každoročně 
5. prosince večer si jej připomíná-
me v našich ulicích a v našich do-
movech. Kdo byl vlastně tento nám 
tak známý světec? Kde se narodil 
a  kde působil? Pojďme pátrat po 
jeho stopách.

Mikuláš se narodil kolem roku 
270 v Pataře. Jako mladý zdědil po 
rodičích rozsáhlý majetek, který si 
ovšem nenechal pro sebe – štědře 
rozdával almužny chudým a  ne-
mocným. Podle jedné z  legend žil 
ve městě zchudlý šlechtic, který se 
obával, že nesežene věno pro svo-
je tři dcery. Když se o  tom dozvě-
děl Mikuláš, vhodil tajně oknem 
do jeho obydlí měšec peněz. Tak 
to udělal ještě dvakrát, pro kaž-
dou z  dcer onoho šlechtice. Brzy 
byl však odhalen, a  aby se vyhnul 
chvále, odešel do Palestiny – do 
země Ježíše Krista. Po absolvová-
ní cesty se stal zhruba v  roce 300 
biskupem v Myře (zde se již jedná 
o historicky doložená data) a věno-
val se i  nadále zmírnění hmotné, 
ale i  duchovní bídy. Brzy nato za-

čalo pronásledování křesťanů a Mi-
kuláš byl několik let ve vyhnanství. 
Po návratu dál pracoval pro dob-
ro druhých, pravidelně se ujímal 
vdov, sirotků a  pronásledovaných. 
Na sklonku života podnikl cestu za 
papežem do Říma. Na zpáteční ces-
tě se zastavil v Bari, hlavním městě 
Apulie. Tam snad i nějaký čas pobyl 
a pomohl zachránit životy několika 
námořníků. Mikuláš zesnul v mís-
tě svého dlouholetého působení, 
v  Myře, přibližně v  roce 350. To 
znamená, že zemřel v požehnaném 
věku. V roce 1087 byly jeho ostatky 
převezeny do Bari, kde jsou ulože-
ny v kryptě kostela San Nikola.

Úcta k  tomuto světci se rychle 
rozšířila do mnoha zemí. Zvlášť 
silná je v  ruské pravoslavné círk-
vi. Jeho ikony patří vedle Krista 
a  Panny Marie k  nejrozšířenějším. 
O velké oblibě sv. Mikuláše svědčí 
i mnoho kostelů jemu zasvěcených. 
V  naší zemi je nejznámější kostel 
sv. Mikuláše v Praze, který nechali 
na počest svého patrona postavit 
kupci a námořníci. Také naše měs-
to Týniště se může pyšnit kostelem 
zasvěceným tomuto významnému 
světci.

Jak bylo již zmíněno, za místo 
Mikulášova narození je považová-
no město Patara. Jednalo se o stra-
tegické přístavní město na pobřeží 
Lykie v Malé Asii. Patara je v sou-
časnosti archeologickou lokalitou 
v  jižním Turecku. Oblast náleží 
k  rozlehlé provincii Antalya, která 
kromě Lykie zahrnuje taky dávnou 
Pisidii a  Pamfýlii. V  Pataře může 
návštěvník zhlédnout například 
trojitou vstupní bránu, divadlo, 
budovu parlamentu či sloupořadí, 
a zastavit se i na kus řeči s místními 
obyvateli, kteří zde nabízejí různé 
suvenýry, čerstvé ovoce i  voňavé 
byliny.

Místem Mikulášova působení se 
stala Myra, hlavní lykijské město. 
V  současnosti toto antické město, 
resp. jeho pozůstatky leží jen kou-
sek od tureckého města Demre. 
Jsou zde k  vidění kupříkladu zají-
mavé skalní hroby nebo amfiteátr. 
Nedaleko centra Demre stojí kostel 
sv. Mikuláše. V  jeho dolní části je 
ukryt prázdný Mikulášův kamen-
ný sarkofág. V okolí kostela se na-
cházejí obchody, v nichž je možné 
zakoupit si krásné ikony. Je na nich 
pochopitelně ve valné většině vyob-

razen slavný biskup Mikuláš.
Cílem mnoha poutníků je také 

italské město Bari, kde byla v roce 
1087 vystavěna bazilika sv. Miku-
láše pro uchování ostatků tohoto 
světce. Tento chrám patří k nejvý-
znamnějším románským církev-
ním stavbám v  jižní Itálii. Místní 
slaví svatého Mikuláše každý rok 
na jaře, konkrétně 8. května. Slav-
nost se odehrává na moři – věřící 
během ní připlouvají na člunech 
k  Mikulášově soše. Už večer před 
samotnou slavností prochází ulice-
mi města historický průvod hýřící 
barvami. Účastní se ho celé Bari.

Přestože jsou oslavy svatého Mi-
kuláše v  Bari i  na dalších místech 
oproti těm našim poněkud odlišné, 
jejich společný cíl je nabíledni: při-
pomenout postavu, která ještě dnes 
inspiruje svou dobrotou, pomocí 
druhým, uměním obdarovat.

Přeji vám hodně takových lidí 
okolo vás a  odvahu být i  druhým 
nablízku.

Krásné Vánoce a  vše jen dobré 
v celém novém roce 2016.

Veronika Čepelková,
zastupitelka města 

Týniště nad Orlicí za KDU-ČSL
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mATeřské cenTRum RATOlesT

DAlší Akce V PROsinci:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC PROsIneC

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
10. 12. Knihovna
10. 12. Beseda s paní starostkou

15:00-18:00

17:30

PÁ HeRnA
TVOŘílCI

09:30-11:30
10:00–11:00

odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

českObRATRská cíRkeV eVAnGelická

     

Jeho příchod zjeví v určený čas po-
žehnaný a jediný Vládce, Král králů 
a Pán pánů.

1. Timoteovi, 6. 15-16
Křesťan nemusí žít v  neustálém 

napětí, aby nepromeškal příchod 
Pána Ježíše Krista. Pán Bůh má svůj 
čas, který není závislý na přírodním 
koloběhu. Přírodní čas – to je pra-
videlné střídání ročních období, po-
hyb Slunce, Měsíce, planet. Boží čas 
je svobodným Božím rozhodnutím, 
proto nikdo nemůže odhadnout oka-
mžik jeho zásahu, ani vypočítat den, 
kdy se zjeví jako vzkříšený a oslavený 
Pán. Není však třeba se lekat. Boží 
záměry budou jeho věrným zjeve-
ny v  čas, aby mu církev Beránkova 
mohla vyjít vstříc. „Jeho příchod zje-

ví v  určený čas požehnaný a  jediný 
Vládce.“

Garantem Ježíšova druhého pří-
chodu je sám Bůh. Není moci, která 
by mohla zabránit tomu, aby se usku-
tečnily jeho věčné plány a  záměry. 
Což je dostatečné pro klid lidského 
srdce. A je to i důvod ke chvalozpě-
vu: Živý Bůh je „požehnaný a jediný 
Vládce, Králů král a  Pán pánů. On 
jediný je nesmrtelný a přebývá v ne-
přístupném světle; jeho nikdo z  lidí 
neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří 
čest a věčná moc.“ A Kristův lid s dů-
věrou a radostně odpovídá: „Amen“ 
– „Ano, jistě!“

Haleluja! Už nyní se, Pane, chceme 
připojit k velikému chvalozpěvu vše-
ho stvoření. Amen.

Píseň:
1. Hospodin zástupů, Bůh požeh-

naný věčně, všem krajům světa znám 
jest Bůh a  Pán náš sám. Halelujah, 
halelujah! Halelujah, halelujah! Od 
věků na věky, od věků na věky, od 
věků na věky jej všichni chvalte vděč-
ně!

2. Ne v lidi, ti jsou stín, ne v tělo, 
které hyne, my v  něj jen doufáme, 
jenž nikdy nezklame. Halelujah, 
halelujah! Halelujah, halelujah. Jen 
milost svou nám dej, jen milost svou 
nám dej, jen milost svou nám dej, ó 
dobrý Hospodine!

3. Přeblažený ten lid, jenž v Kristu 
tebe hledá a Krále věčného rád nese 
sladké jho. Halelujah, halelujah! Ha-
lelujah, halelujah, tvé rámě na věky, 

tvé rámě na věky, tvé rámě na věky 
mu zahynouti nedá.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 170 Hospodin zástupů (nápěv 
H.A.C. Malan, text L.B. Kašpar 1890 
/ 1970)

Srdečně zveme na adventní a vá-
noční bohoslužby (modlitebna ČCE, 
V. Opatrného 58):

13. 12. – 10.30 h bohoslužby s ne-
dělní školou

25. 12. – 10.30 h Boží hod vánoční, 
bohoslužby s Večeří Páně

Více informací o sborovém životě 
najdete na vývěsce před modlitebnou 
nebo na http://trebechovice.evang-
net.cz/.

Jaroslav Matuška

   

■ 3. 12. (Čt) Večerní DílnA pro rodiče, od 20:00 h, téma: zdobení perníč-
ků a vánoční ozdoby z korálků a háčkování

■ 5. 12. (So) mikulášská nadílka pro děti! LOUTKOVÉ DIVADLO 
KOZLÍK hraje pro děti pohádku: Jak Mikuláš berlu ztratil + nadílka od 
Mikuláše, ve velkém sále Kulturního domu od 10 hodin.

■ 10. 12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v městské knihOVně,
od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

■ 10. 12. (Čt) beseda s paní starostkou: J. Galbičkovou, od 17:30 hod.

■ 14.–18.  12.  (Po-Pá) VánOce v  mc Ratolesti – besídky, ochutnávka 
cukroví, dárky…

■ 17. 12. (Čt) Večerní DílnA pro rodiče, od 20:00 h,
téma: Besídka pro maminky

■ 23. 12.–31. 12. Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

Plánujeme:

Vánoční VYSTOUPENÍ dětí z MC Ratolest v ZUŠ, od 16 hodin
(Budulínek, Rolnička, Včelička, Všeználek, Flétnička a Angličtinka)

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!
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sPOlečenská kROnikA
     

Životní jubilea:
97 let Rosálie Mauerová

95 let Marie Šaldová

93 let Germa Veselá

92 let Zdenka Pavlová

91 let Jan Kytka
 Eva Pilná
 Vlasta Procházková

90 let Marie Bašová

 Irena Bartoňová
 Anežka Bašová

85 let Jiří Novák
 Jaroslava Lohniská
 Jiřina Ťuková

80 let Eva Křišťanová
 Jindřich Vyšehrad
 Otília Koucká
 Eva Etflaišová
 Eva Forštová
 

Vítáme na svět:

Michal Richter
Eliška Matúšová
Jan Luňáček
Adam Pošvář
Simona Šimon
Marek Gabriško
Matěj Zeman
Šimon Moravec
Josef Januš

Rozloučili jsme se:
Alois Kubec (73)
Jaroslav Tejral (77)
František Chaloupka (95)

Bohuslav Škop (75)
Jarmila Marková (73)

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na zajištění rekonstrukce křížku 
ve Štěpánovsku, zejména pak paní 
starostce, panu Hejnovi, Urbán-
kovi a  Radě města Týniště nad 
Orlicí.

Richard Holenda, předseda 
Osadního výboru Štěpánovsko

Zubní POhOTOVOsT - ROZPis sluŽeb

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod
datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
05. 12. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

06. 12. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

12. 12. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

13. 12. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

19. 12. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

20. 12. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

24. 12. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

25. 12. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

26. 12. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

27. 12. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí 721 460 150

01. 01. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno 731 980 112

02. 01. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

03. 01. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040

PROsinec Ve sluníčku

   

■ Úterý 1. 12. AnDělskO-čeRTOVské OPičáRny 13 – 14.30 hod.
Sportování po čertovsku v  tělocvičně DDM, vyzvedáváme po dohodě 
z družiny, ozvěte se. Opičí soutěže a čertovské hry pro dívky 1. – 4. třídy. 
Vstupné 20 Kč.

■ Čtvrtek 3. 12. mikulášské čeRTění 15 – 16.30 hod.
Tradiční sportovní několikaboj v  čertovských disciplínách ve velké tě-
locvičně ZŠ. Vítáme kostýmy a sportovní nadšení. Akce je určena všem 
dětem z 1. – 5. třídy. S sebou PITÍ, sportovní oblečení a čisté boty do tělo-
cvičny. Vstupné 20 Kč.

■ Úterý 1. 12. AnDělské Věnečky od 17.30 hod.
Jednoduchá, ale velmi efektní vánoční dekorace, kterou zvládnou i děti. 
Přihlaste se, prosím předem. Cena 20/40 Kč + spotřebovaný materiál.

■ Pondělí 7. 12. FIMO od 16.30 hod.
Předvánoční dílna pro kohokoliv, kdo chce někoho překvapit originálním 
dárkem. Fimem zdobíme lžičky a hrníčky. Cena 20/40 Kč + spotřebovaný 
materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Úterý 8. 12. PEDIG od 17.30 hod.
Pleteme zvonečky nebo cokoliv jiného z barveného i přírodního pedigu. 

Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Středa 9. 12. TuRnAJ smARTOVky od 16 hod.
Odpoledne v herním klubu Pohoda, kde si můžete zasoutěžit s logickými 
hrami pro jednotlivce, tzv. Smartovkami, v nabídce máme např. Auta, Sa-
fari, Piráty nebo tučňáky na ledu. Vstupné 20 Kč.

■ Pondělí 14. 12. sklenice s PřekVAPením od 16.30 hod.
Dárek na poslední chvíli můžete zvládnout v naší dílničce. Potěšíte koho-
koliv. Cena 20 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

■ Úterý 15. 12. VánOční PeDiG od 17.30 hod.
Poslední letošní pedig zaměříme na dodělání dárků a vánoční ozdoby a ře-
tězy z pedigu. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný 
materiál.

■ Neděle 20. 12. ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ od 14 hod. v Kulturním domě
Odpoledne plné vánočních dílen, her a úkolů. Od 16 hod. se můžete těšit 
na vánoční vystoupení zájmových kroužků Sluníčka. Vstupné 20 Kč.

Eva Jenčíková
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ZPRáVA O činnOsTi měsTské POlicie - říJen 2015

   

■ Dne 5.  10.  2015 v  18:50 hod. obdrže-
la městská policie telefonické oznámení 
učiněné prostřednictvím L156, že po ko-
munikaci vedoucí z  Týniště nad Orlicí do 
obce Lípa nad Orlicí, místní část Dlouhá 
Louka jde značně podnapilý muž se psem 
a ohrožuje svůj život a provoz na komuni-
kaci. Uvedený muž byl hlídkou MP zasti-
žen v bezprostřední blízkosti svého bydliště 
v ulici U Dubu. Bylo zjištěno, že k počínání 
dotyčného značnou měrou přispěly rodin-
né důvody. Řešeno domluvou.

■ Dne 7. 10. 2015 v 16:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení pracovnice 
marketu PENNY, že u prodejny v blízkosti vykládkové rampy leží zřejmě 
silně podnapilý muž, kterého nelze ani probudit. Po příjezdu strážníků na 
místo byl muž probuzen a ztotožněn. Pro svou značnou podnapilost byl pře-
vezen do místa bydliště, kde byl předán do péče rodinných příslušníků. Jako 
přestupek proti veřejnému pořádku řešeno uložením blokové pokuty.

■ Dne 9. 10. 2015 v 10:00 hod. telefonicky oznámil obyvatel města Týniště 
n. O., že se právě nachází v ulici Turkova a volně zde po vozovce pobíhá pes 
plemene německý ovčák. Oznámení dále doplnil o skutečnost, že pes je bez 
pochyb po veterinárním zákroku. Uvedený pes byl strážníkem odchycen 
v městském parku a odveden na služebnu MP. Za aktivní pomoci ochotné 
MVDr. Mrvečkové byla zjištěna a obratem vyrozuměna majitelka. Pes byl 
vrácen chovatelce, řešeno domluvou.

■ Dne 11. 10. 2015 v 00:12 hod. na základě požadavku Policie ČR byla pro-
vedena asistence při zákroku v „Music baru METRO“ na Mírovém náměstí, 

kde mělo dojít ke rvačce 4 osob. Událost je v šetření Policie ČR pro podezře-
ní z možného spáchání trestného činu.

■ Dne 16. 10. 2015 v 17:00 hod. na služebnu MP osobně oznámila obyvatel-
ka města Týniště nad Orlicí, že jí bylo z prostoru pro ukládání jízdních kol 
u nádraží ČD Týniště nad Orlicí odcizeno dámské jízdní kolo zn. Madison 
Daytona, červené barvy. Věc je v šetření městské policie.

■ Dne 17. 10. 2015 v 01:30 hod. v průběhu hlídkové činnosti na Mírovém 
náměstí přistoupil k hlídce MP neznámý muž a začal jednoho z přítomných 
strážníků urážet a bránit mu v kontrolní činnosti. Po marné výzvě k upuš-
tění od protiprávního jednání byl podnapilý muž za použití donucovacích 
prostředků předveden. Věc vyřešena v blokovém řízení.

■ Dne 23. 10. 2015 v 23:59 hod. na základě opakovaného telefonického ozná-
mení bylo řešeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z probíhající disko-
téky v prostorách hotelu Orlice na Mírovém náměstí. Věc bude oznámena 
Krajské hygienické stanici.

■ Dne 24. 10. 2015 v 00:50 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že na 
kruhovém objezdu „u nádraží“ se nachází skupinka 4 mladých mužů, kteří 
úmyslně povalili reklamní poutač, močí na vozovku a vytáhli litinovou ka-
nálovou vpusť. Podezřelé osoby byly na místě hlídkou MP přistiženy a zto-
tožněny. Řešeno v blokovém řízení.

■ Dne 24. 10. 2015 v 01:50 hod. při hlídkové činnosti byl strážníky na Míro-
vém náměstí přistižen silně podnapilý muž, který močil na vstupní dveře do 
prodejny textilu. Jako přestupek proti veřejnému pořádku řešeno blokovou 
pokutou.

Jaroslav Forman

 
  NOVĚ OTEVŘENA 

PRODEJNA SE 
ZDRAVOU VÝŽIVOU 
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ 
UL. 17.  LISTOPADU (NAPROTI RESTAURACI 

DĚLNICKÝ DŮM) 
 
NABÍZÍME: 

BEZLEPKOVÉ POTRAVINY                                        KVALITNÍ ČOKOLÁDY                

BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY                                   ŠIROKÝ VÝBĚR ČAJŮ                                     

SUŠENÉ BYLINKY                                                       konopné produkty zn. Annabis 

BYLINNÉ SIRUPY A KAPKY                                       EKOLOGICKÁ DROGERIE 

CHLAZENÉ ZBOŽÍ         

A JINÉ….. 

 

NOVĚ KAŽDOU STŘEDU ČI ČTVRTEK KVÁSKOVÝ ŽITNÝ A BEZLEPKOVÝ CHLÉB 

 
WWW.ZDRAVAVYZIVA-PROVSECHNY.CZ 

sledujte aktuální informace na
www.tyniste.cz
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Jsem na zahradě u domu a slyším 
volání o  pomoc, které se ozývá ze 
sousední zahrady. Když přijdu blíže, 
vidím sousedku jak klečí u  svého 
manžela na zemi. Spadl ze žebříku na 
chodník a stěžuje si na bolest pánve 
a břicha. Dobíhám k nim a po prv-
ním rychlém vyšetření se zdá, že si 
soused naštěstí pádem neporanil pá-
teř ani hlavu. Je při vědomí a popisu-
je, jak se mu to stalo. Na první pohled 
není nikde zraněný a neteče mu krev. 
Paní si hlasitě oddechla se slovy: „To 
jsem ráda, že to bude nejspíš jen ně-
jaká zlomenina. Ty jsi mě ale vyděsil, 
už jsem myslela na nejhorší!“

Asi si právě říkáte, zdali není tento 
díl mylně nazván „krvácení“ a neměl 
se týkat spíše zlomenin. Ne, nejedná 
se o  chybu. Ještě se krátce vrátíme 
zpět k našemu příběhu. I když se vám 
může zdát, že pán při pádu utrpěl 
pouze běžnou zlomeninu, nekrvácí 
a není přímo ohrožen na životě, opak 
je pravdou. Při dalším a  podrob-
nějším vyšetření se totiž ukazuje, že 
postižený při pádu mimo jiné utrpěl 
i zlomeninu pánve. Při zlomeninách 
velkých kostí může dojít a zpravidla 
i dochází k velkým krevním ztrátám. 
Jedná se o  takzvané vnitřní krváce-
ní. Vnitřní krvácení je nebezpečné 
v tom, že není na první pohled vidět. 
Dále vzhledem k mechanizmu úrazu 
a  výšce, z  které pán spadl na zem, 
mohlo dojít k  poranění křehkých 
vnitřních orgánů bohatě zásobených 
krví a  tím k  dalšímu vnitřnímu kr-
vácení. V  podobných případech, 
kdy můžeme předpokládat možnost 
vnitřního krvácení, vždy voláme 
Zdravotnickou záchrannou službu, 
která postiženému po nezbytném 
ošetření na místě zajistí rychlý trans-
port do nemocnice, kde dojde k jeho 
definitivnímu dovyšetření a ošetření.

Pojďme si nyní popsat nejčastěj-
ší život ohrožující stavy související 
s krvácením. Nejprve ale něco málo 
o  dělení krvácení. Krvácení dělíme 
na vnitřní a zevní. Zevní dále na kr-
vácení z ran nebo z tělesných otvorů. 
Rozlišujeme také krvácení tepen-
né, žilní a  vlásečnicové. V  případě 
tepenného krvácení se díky závaž-
nosti poranění zpravidla vždy jedná 
o kombinaci tepenného, žilního i vlá-
sečnicového krvácení. Pokud si na-
příklad při pádu odřete koleno, bude 
se s  největší pravděpodobností jed-
nat o  krvácení vlásečnicové a  když 
si třeba pořežete ruku nožem, může 
to být krvácení žilní a vlásečnicové. 
Nás ale v tomto díle zajímá krvácení, 
které člověka ve svém důsledku bez-
prostředně ohrožuje na životě. Nebu-
deme se tedy zabývat krvácením vlá-
sečnicovým, žilním a až na výjimky 
ani krvácením z  tělních otvorů. Při 
těchto vyjmenovaných krvácivých 

stavech dochází k pozvolnému a vi-
ditelnému krvácení, které je vždy 
dříve či později ošetřeno a zastaveno. 
S pozvolným krvácením se náš orga-
nizmus dokáže celkem dobře vyrov-
nat. Mnohem závažnější je masivní 
tepenné krvácení, ať už vnitřní nebo 
zevní a  krvácení spojené s  poraně-
ním velkých kostí a  dobře prokrve-
ných orgánů.

 
Zlomeniny velkých kostí
Při zlomeninách kostí dochází 

k vnitřnímu krvácení. Vnitřní struk-
tura kostí je silně zásobena krví a tak 
při zlomeninách velkých kostí do-
chází zpravidla i  k  velkým krevním 
ztrátám. Například u  zlomeniny 
stehenní kosti to může být až 1,5 li-
tru, u  zlomeniny pažní kosti až 0,7 
litru a u zlomeniny pánve může být 
krevní ztráta i 5 litrů krve. Vzhledem 
k tomu, že dospělý člověk má v těle 
zhruba 5,5 litrů krve a  při ztrátě 1 
– 1,5 litrů krve upadá postižený do 
šoku a  smrtelná krevní ztráta je už 
cca 2,5 litru, jistě tušíte, že zlomeniny 
velkých kostí se řadí k život ohrožu-
jícím stavům. Zvláště v  případech, 
kdy nejsou odborně a včas ošetřeny. 
V neposlední řadě je nutno pamato-
vat i na situace, kdy dochází k více-
četným zlomeninám a  poraněním 
více orgánů najednou. Většinou je 
to při pádech z  výšky nebo při au-
tonehodách. Předpokládané krevní 
ztráty je nutno tedy sčítat. Mějte vždy 
na paměti, že i  když není krvácení 
viditelné, neznamená to, že k němu 
nedochází. U  zlomenin kostí vždy 
počítejte s  možným krvácením. Při 
podezření na zlomeniny velkých 
kostí vždy neprodleně volejte Zdra-
votnickou záchrannou službu. S po-
stiženým zbytečně nemanipulujte 
a zajistěte jeho uklidnění. Do příjez-
du odborné pomoci mu zajistěte pro-
tišoková opatření teplo, ticho a tišení 
bolesti.

Poranění vnitřních orgánů při pá-
dech z výšky nebo v důsledku prud-
kých nárazů

Při pádech z výšky na tvrdou zem 
nebo například při autonehodách 
a  prudkých nárazech, je nutno po-
čítat s  možností vnitřního krvácení 
do dutiny břišní nebo hrudní. Vnitř-
ní orgány v  dutině břišní, jako jsou 
játra, slezina a  ledviny, jsou velmi 
dobře zásobeny krví. Játra a  slezina 
jsou navíc ještě orgány velmi křehké 
a mají díky své struktuře a prokrvení 
poměrně velkou hmotnost. Tedy při 
prudkém dopadu nebo nárazu mo-
hou být tyto orgány poškozeny vli-
vem decelerace, což je poranění nebo 
odtržení orgánů vlivem náhlé ztráty 
rychlosti. Dále může dojít k  po-
škození těchto orgánů při úderech 
a  tupých nárazech do oblasti břicha 
nebo zad a  také silným nebo prud-

kým stlačením břicha. Při nárazech, 
úderech, pádech z výšky a při auto-
nehodách může dojít také k poraně-
ní srdeční aorty nebo velkých tepen 
vyživujících vnitřní orgány. Při po-
ranění hlavy pádem, nárazem nebo 
úderem vyhledejte odbornou pomoc 
vždy. Je nutno vyloučit poranění krč-
ní páteře, krvácení do mozku a jeho 
pozdější otok. Proto každý, kdo byl 
například při autonehodě zachycen 
bezpečnostními pásy s  vystřeleným 
airbagem nebo naopak nepřipoutaný 
utrpěl náraz do hlavy, by měl být od-
borně vyšetřen. Vyloučí se tím riziko 
poranění vnitřních orgánů a  s  tím 
i spojené vnitřní krvácení. Nepodce-
ňujme také možná závažná poraně-
ní při sportech, například nárazem 
nebo pádem na sportovní náčiní, 
pádem z koně, z kola nebo v kontakt-
ních sportech při srážce s  protihrá-
čem. Život ohrožující vnitřní krváce-
ní může být také způsobeno vlivem 
nemoci nebo díky vrozeným vadám.

U všech výše uvedených poranění 
se nemusí příznaky vnitřního krvá-
cení projevovat bezprostředně po 
vzniku úrazu. Dokonce v některých 
případech se může postižený cítit 
relativně bez velkých obtíží i  něko-
lik desítek minut či hodin po vzni-
ku úrazu. Ve výsledku se ale dříve 
či později všechna vnitřní krvácení 
projeví a  mnohdy postiženého již 
akutně ohrožují na životě. Vlivem 
krevních ztrát dochází k  poklesu 
krevního tlaku a současně ke zvýše-
ní srdeční frekvence. Postižený bude 
postupně bledý až promodralý. Toto 
je dobře viditelné na konečcích prstů 
nebo na rtech. Můžou být také vidi-
telné podkožní hematomy nebo oto-
ky v blízkosti poranění. Postižený si 
bude stěžovat na bolest v místě pora-
nění. Bude malátný, opocený stude-
ným potem a dříve či později začne 
upadat do bezvědomí a šoku. V této 
fázi již není postižený ohrožen na 
životě už jen samotným zraněním, 
ale také bezvědomím a  rozvojem 
šokového stavu, který je sám o sobě 
spolu s bezvědomím život ohrožují-
cím stavem.

První pomoc při ošetření všech 
výše popsaných úrazů a  poranění 
spočívá v  neprodleném vyhledání 
odborné pomoci, tedy zavoláním 
Zdravotnické záchranné služby. Do 
jejího příjezdu zajistěte postižené-
mu protišoková opatření, tedy ticho, 
teplo a tišení bolesti. Je nutné, aby se 
postižený vyvaroval zbytečných po-
hybů a námahy. Uložte jej do polohy 
vleže na zádech či na boku s mírně 
podloženými spodními končetina-
mi. Postižený si zpravidla najde sám 
svou úlevovou polohu a  je možné 
ji respektovat. Důležité je zachovat 
postiženému tepelný komfort a  pa-
matovat na jeho možné prochladnutí 
od země. Postiženého tedy přikryjte 
a zajistěte i izolaci od chladné země. 
V  žádném případě mu nepodávej-
te jídlo, tekutiny a  léky na tlumení 
bolesti. Postiženého uklidňujte a vy-
čkejte příjezdu Zdravotnické zá-
chranné služby. V případě ztráty vě-
domí postiženého informujte znovu 
Zdravotnickou záchrannou službu 
o změně jeho stavu, záklonem hlavy 
mu uvolněte dýchací cesty a  kont-
rolujte zda normálně dýchá. Pokud 
přestane dýchat normálně, otočte 
postiženého na záda a na tvrdé pod-
ložce zahajte neprodleně srdeční ma-
sáž frekvencí nejméně 100 stlačení 
za minutu. Stlačení hrudníku musí 
být alespoň 5 cm. Srdeční masáž ne-
přerušujte do příjezdu Zdravotnické 
záchranné služby nebo do doby než 
vás někdo vystřídá. Pokud je k dispo-
zici více zachránců, znovu o změně 
stavu postiženého informujte dispe-
čink Zdravotnické záchranné služby, 
která vám v  takzvané Telefonicky 
Asistované Neodkladné Resuscitaci 
/TANR/ poradí, jak správně resusci-
tovat.

 
V tomto díle jsme se věnovali pou-

ze nejzávažnějším a  život ohrožují-
cím zraněním a  úrazům spojeným 
s  vnitřním krvácením. O  zevním, 
život ohrožujícím krvácení si povíme 
v dalším pokračování.

Norbert Šimon
JSDH Týniště nad Orlicí
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Z TýnišŤské hisTORie ŽeleZniční

Milí čtenářové!

Tímto oslovením jsme vás 
v  lednu letošního roku vítali 
u  prvního dílu seriálu o  našem 
nádraží a  nyní se s  vámi stej-
ným způsobem naopak loučíme. 
V  uplynulých dvanácti měsících 
jsme společně na stránkách Zpra-
vodaje probrali nejdůležitější mo-
menty a  události z  týnišťské his-
torie železniční. Pokusili jsme se 
vám přiblížit okolnosti příchodu 
železné dráhy do města, objasnit 
uspořádání nádraží určené do-
pravní politikou zakládajících 

společností, dále jsme řešili po-
stupné přestavby stanice a  elekt-
rifikaci. Čerpali jsme především 
ze zápisků a fotografií pořízených 
bývalým železničářem panem 
Josefem Holubem, z  textů zazna-
menaných nadšenci někdejšího 
Čapkova újezdního muzea a  také 
z vlastních zdrojů a znalostí. 140 
let života železniční křižovatky 
Týniště nad Orlicí máme tedy cel-
kem dobře zdokumentovaných. 
A  proměny našeho nádraží za 
poslední rok a půl jsou zachyceny 
přímo precizně. Díky fotografce 
paní Věře Havlové víme doslova 

o každém rýpnutí bagru do země.
Ale tím to zdaleka nekončí! 

V  odborném článku Ing. Petra 
Kadeřávka v  Železničním maga-
zínu č. 3/2015 se můžeme dočíst, 
že do roku 2020 se v Týništi počí-
tá s  celkovou rekonstrukcí kolejí 
určených pro nákladní dopravu. 
Vznikne zcela nová předjízdná 
kolej ve směru Hradec Králové, 
která usnadní provoz dlouhých 
nákladních vlaků, a  obvod stani-
ce se zvětší o  neuvěřitelných 600 
metrů. Z toho důvodu bude upra-
veno napojení vojenské vlečky. 
Modernizace samozřejmě nemi-

ne ani zabezpečovací zařízení ve 
stanici, na trati a  na přejezdech. 
Obrovské investice do dopravní 
infrastruktury a nebývalý staveb-
ní ruch, které v současné době na 
Rychnovsku registrujeme, je vy-
volán rozšiřováním závodu Škoda 
Auto v  Kvasinách. Automobilka 
totiž hodlá v příštích třech letech 
investovat do výroby nejméně 
7,2 miliardy korun a své výrobky 
bude z  velké části i  nadále expe-
dovat právě po železnici.

 
Pavel Rulík a Adam Prokeš
Spolek přátel města Týniště

býVAlí PřeDnOsTOVé nAVšTíVili VýsTAVu O ŽeleZnici

   

Jsme rádi, že povědomí 
o  Spolku přátel města Týniště 
a  jeho činnosti se každým ro-
kem podaří rozšířit zase o  kus 
dál. Podílíme se tak spolu s dal-
šími zájmovými sdruženími na 
zviditelnění našeho města ve 
světě. A díky výstavě o železnici 
se to letos povedlo velice dobře. 
Těch lidí, které dráha baví, je 
nepočítaně.

V  samém závěru sezóny po-
ctili naši Věž svou návštěvou 
dokonce, nenapadá mě přilé-
havější slovo, ti nejpovolanější. 
21.  října se do Týniště přije-
li podívat bývalí přednostové 
a vedoucí pracovníci z různých 
řídicích složek ČD (ČSD). Tato 

parta přátel se sdružuje v  dob-
rovolném neregistrovaném 
Klubu seniorů přednostů, je-
muž šéfuje prezident Ing. Miro-
slav Marada. Scházejí se každý 
měsíc a  podnikají výpravy za 
poznáním, v  jejichž přípravách 
a organizaci se jednotliví členo-
vé pravidelně střídají. Tentokrát 
to byl Ing. Vladislav Czarnik. 
Sám v žst. Týniště nad Orlicí ko-
lem roku 1974 pracoval, a proto 
k  nám své kolegy pozval, aby 
s nimi společně na léta strávená 
na železnici zavzpomínal.

Za SPMT Adam Prokeš
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ROZsVícená ZAhRADA

   

Mateřská škola - Město, Lipská 
259, uspěla se žádostí o  poskyt-
nutí finanční podpory z  dotační-
ho programu Královéhradeckého 
kraje v  programu Enviromentální 
výchova, vzdělávání a  osvěta. Ko-
lektiv učitelek se podílel na projek-
tu, který byl zaměřen na vylepšení 
herního prostředí pro děti na škol-
ní zahradě.

Cílem projektu, který byl nazván 
Vrbičkohrátky, je postupně vy-
tvářet prvky přírodního prostředí 
v prostorách školní zahrady. Vytvo-
řit zájmové lokality zaměřené na 
tvořivost, kreativní hru, práci s ma-
teriálem, experimentální činnosti, 
pozorování drobných živočichů 
a vytvořit podmínky pro přirozené 
učení ze zkušeností a prožitků.

A  právě krásně prožité odpole-
dne zažili rodiče a  jejich děti kon-
cem října na zahradě školky. Děti 
převlečené za různá strašidla za-
zpívaly písně o zahradě a ovečkách, 
aby symbolicky zamkly zahradu. 
Kouzlo zahrady umocnily světélku-
jící dýně, rozsvícené lampióny a ze 
všeho nejvíce světelné, pohádkové, 
hrací krabice s pohyblivými objek-
ty. Cestou k  ohništi, kde si mohli 
děti s rodiči opéct vuřty, sbírali klu-
ci a holky strašidelná razítka, která 
získali za splněné úkoly.

Dřevěné ovečky jsou z  pastvy 
doma (děkujeme tatínkům, kteří je 
pomohli uklidit) a my jsme rádi, že 
se podzimní odpoledne vydařilo.

Bc. Iva Štulířová
Fotogalerii naleznete 

na čtvrté straně obálky

   

Ve středu 4. 11. 2015 jsme v naší 
MŠ U  Dubu oslavili Halloween, 
protože nastal čas šustění spada-
ného listí, hučení větru, strašidel 
a bubáků. V každé třídě jsme si roz-
svítili dýně, které si děti mohly spo-
lu s  paní učitelkou vydlabat. Tato 
atmosféra přímo vybízela k  reji 
strašidel. Děti si přinesly krásné 
masky, které jim doma vyrobily 

nápadité maminky. Všichni jsme 
měli možnost vidět třídy plné du-
chů, strašidélek, dýńáčků, čaroděj-
nic a pavouků. Tento den plný čar 
a kouzel se nám opravdu vydařil ke 
spokojenosti všech.

Bc.et Bc. Renata Horká

Fotogalerii naleznete 
na čtvrté straně obálky

   

Dne 31.  10. jsme pro děti 
přichystali strašidelné Hallo-
weenské odpoledne. Každý do-
stal balíček plný sladkostí, ma-
lou pečenou dýni a  Mimoně, 
který sklidil největší úspěch. 
Celé odpoledne se děti zapojovaly 
do zábavného programu. Mohly 
si tak například nechat namalovat 
pavouky na obličej, nakreslit nám 
krásný obrázek, nebo se zapojit 
do soutěže o další sladkosti.

Na parketě se nám tak během 
chvíle zjevili příšerní zombie oba-
lení v  toaletním papíru, všichni 
bravurně zvládli podlézání léta-
jícího koštěte i házení magickými 
papírovými koulemi.

Celé odpoledne jsme zakončili 

společnými tanci.

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali všem, kteří se na tomto 
krásném odpoledni plném dět-
ských úsměvů podíleli:

Václav Hromek - střechy VH 
- za věnování sladkostí pro děti 
Kamila Podhorníková - za vě-
nování nádherných pečených 
Mimoňů a  dýniček Michal Kou-
ba - za skvělý dj ský výkon Pavla 
Bohatová - za pomoc s  dekorací 
Dominika Vondráčk vá - za mo-
derování akce ZUŠ Týniště nad 
Orlicí a panu Skořepovi - za pře-
krásnou výzdobu, kterou pro nás 
děti namalovaly, ale především 
všem, kteří se této akce zúčastnili.

Spolek Kultuře na dosah

8. ROčník čišTění řek V PříRODním PARku ORlice
Ekologická akce čištění řek 

v  Přírodním parku Orlice od ci-
vilizačního odpadu proběhla o ví-
kendu 18. a 19. dubna 2015. Co si 
představit pod pojmem civilizač-
ní odpad? Šlo hlavně o odstraně-
ní plastu všeho druhu (PET lahve, 
plastové autodíly, igelity, hračky 
atd.), pneumatik, kuchyňského 
nádobí, sudů, skla, kusů nábytku 
či elektrospotřebičů, polystyrenu, 
koberců, jízdních kol, dětských 
hraček atd. Sbírají se věci, které 
rozhodně do řeky nepatří, ať už 
tyto předměty do řeky naházeli 
sami lidé, či je jenom „odložili“ 
na břeh blízko koryta a  voda jej 
pak zanechala po zvýšených prů-
tocích v řečišti, v zátokách či sle-
pých ramenech.

Dobrovolná akce byla slavnost-
ně zahájena v  sobotu 18.  4.  2015 
v  Kostelci nad Orlicí. Dubnový 
termín je pro čištění řek a přileh-
lých břehů optimální, protože od-
pady jsou „dobře“ vidět, v dalších 
týdnech totiž velmi rychle zaroste 
vegetací. I přes nepříznivé počasí 

na akci přijelo přes 485 účastníků 
především z  řad vodácké veřej-
nosti - od dětí, dospívající mlá-
dež až po vodáky dříve narozené. 
V některých lokalitách se připoji-
li i  dobrovolníci sbírající odpady 
v okolí řeky na březích a loukách.

Zvolený způsob odstraňová-
ní civilizačního odpadu z  koryta 
řeky a  s  ohledem na charakter 
říčního meandru vyžadoval od 
účastníků akce určité vodácké 
zkušenosti. Přírodní park byl pro 
účely čištění řeky rozdělen na 5 
úseků. V  sobotu se podařilo vy-
čistit řeku Divokou Orlici v úseku 
z Doudleb nad Orlicí do Albrech-
tic nad Orlicí. Na Tiché Orlici 
se čistil úsek Čermná nad Orlicí 
– Albrechtice nad Orlicí. V  ne-
děli byla čištěna Orlice v  úseku 
z Albrechtic nad Orlicí do Hradce 
Králové. Každý úsek měl k dispo-
zici lodě, pytle, rukavice, a  pra-
covní kovové háky s  dřevěnou 
násadou, pomocí kterých dobro-
volníci „lovili“ civilizační odpad 
z méně dostupných míst v korytě 

a na břehu řeky. Nasbíraný nepo-
řádek se svážel v  lodích na osm 
předem vytipovaných stanovišť 
podél řeky. Bezprostředně po 
skončení akce v  neděli byl zajiš-
těn odvoz nasbíraného civilizač-
ního odpadu do sběrných dvorů 
obchodní společností Hradecké 
služby, a.s. Tímto koordinovaným 
postupem bylo zabráněno tomu, 
aby se nasbíraný odpad připra-
vený k odvozu „neválel“ na těch-
to místech delší dobu. Jinak by 
pravděpodobně došlo k  rozšíření 
„divokých skládek“ a  smysl akce 
čištění řeky Orlice by měl násled-
ně negativní dopad. Z  přibližně 
70 km čištěného koryta a přileh-
lých břehů řek v  Přírodním par-
ku Orlice bylo odvezeno na cca 
6,8 t civilizačního odpadu. Všem 
dobrovolníkům, kteří se ve svém 
volném víkendovém čase zúčast-
nili této ekologické aktivity, patří 
velký dík.

Akci se podařilo uskutečnit 
také díky finanční podpoře města 
Týniště nad Orlicí, úřadu Králo-

véhradeckého kraje, Hradeckých 
služeb a.s., Povodí Labe, st. p., 
řady měst a obcí jejímž katastrál-
ním územím protéká řeka Orlice 
a dalších partnerů. Více informa-
cí o ekologické činnosti v Přírod-
ním parku Orlice naleznete na 
internetových stránkách http://
orlice.hradectivodaci.cz/

Vzrůstající počet účastníků 
akce a partnerů projektu dokládá 
význam této ekologické aktivity 
pro další léta. Některé lokality 
v okolí Nepasic nebo Blešna jsou 
tak zanesené civilizačními odpa-
dy, že nebylo možné je přes velké 
úsilí účastníků vyčistit během této 
akce a bude nutné se jim věnovat 
v  dalších letech s  větším počtem 
osob a větším materiálně technic-
kým zabezpečením. Problémem 
také zůstávají některá místa, kde 
byly břehy používány jako černá 
skládka odpadů.

Ing. Jiří Roušavý

hAllOween V mš u Dubu

hAllOweenské ODPOleDne
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hAPPeninG k VýROčí VZniku sAmOsTATné RePubliky

Státní svátek 28.  října oslavil 
Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí u  Věže. Členové připravili 
pohoštění pro návštěvníky, k  pro-
hlížení historické fotografie a  do-
kumenty, hrála dobová hudba. 
Přístupná byla i výstava o železnici 
ve věži a vyhlídkový ochoz. Počasí 
vyšlo, co víc si přát. Hlavním bo-
dem programu bylo vystoupení 

skupiny historického šermu Scénka 
ze Všestar. Bezvadnou sousedskou 
akci v  příjemné atmosféře ukončil 
večer při kytaře a  foukací harmo-
nice v  sousední pizzerii. Co dodat 
na závěr? Skvěle oslavený svátek 
s přáteli.

Štěpán Tomašík
Foto : Štěpán Tomašík 

a Libor Koldinský

 

Starostka města si vás dovoluje pozvat na
zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí,

které se bude konat dne 14. 12. 2015 v 16:00 hodin
v kulturním domě v Týništi nad Orlicí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ležící: Denis Vlček. Klečící zleva: Vojta Borovec, Pavel Jiruška, Pepík Marha, Mates Václavík ml., Ondra Kohout, Martin 
Blecha, Lukáš Brandejs, Lukáš Kapucián. Stojící zleva: Vojta Nedomanský, Milan Bartoš, Tom Brandejs, Tom Kos, Ondra 
Janásek, Mates Václavík st., Ondra Zítko, Vojta Šreibr, Kuba Roštejnský.  

 



Z činnOsTi sk TýnišTě nAD ORlicí

fotbalový oddíl

Při hodnocení fotbalového 
roku 2015 v  Týništi nad Orlicí 
platí pro jarní i podzimní část dva 
směry: rychlý propad výkonnos-
ti mužstva dospělých a  naopak 
úspěchy v mládežnických katego-
riích.

Nejsledovanějším celkem je sa-
mozřejmě A  mužstvo dospělých, 
pro které byla divize C soutěží 
nad jejich možnosti, ovšem vý-
sledkové debakly v  závěru soutě-
že byly potupné a  odrazilo se to 
i v návštěvnosti na domácích zá-
pasech. Po sestupu do krajského 
přeboru se jen těžko dával dohro-
mady kádr pro podzimní sezónu, 
který navíc oslabila nevídaná ma-
rodka, která rostla s  blížícím se 
koncem soutěže. Poslední místo 
po podzimu je nelichotivá bilan-
ce, ale jedno pozitivum to přece 

jen přineslo, a  to větší nasazo-
vání odchovanců našeho oddílu 
a  zapojování stále většího počtu 
našich dorostenců, kteří v závěru 
podzimu doslova drželi A  muž-
stvo v soutěži. Tato situace se také 
nakonec odrazila v  návštěvnosti, 
která byla paradoxně daleko vyšší 
než v sezónách, kdy jsme hráli na 
čele krajského přeboru!

Mužstvo dorostu hraje krajský 
přebor U-19 a  výkonnostně se 
pohybuje v lepším středu tabulky, 
ale zde je nutné konstatovat, že 
v závěru podzimu se, v rámci do-
plnění A mužstva, rezignovalo na 
dosažené výsledky! Vzhledem ke 
složení mužstva lze předpokládat, 
že jeho výkonnost ještě poroste 
a  hlavně připraví další hráče pro 
náš A tým.

Výstavní skříň našeho oddílu 
je po celý rok mužstvo starších 
žáků, které hraje krajskou sou-

těž U-15, což je nejvyšší krajská 
soutěž mužstev, které nemají ce-
lek mladšího dorostu. V  sezóně 
2014-15 kluci celou soutěž vy-
hráli a nemalou zásluhu na tomto 
úspěchu měla i trojce trenérů Petr 
Nedomanský, Tomáš Kos a  Petr 
Vlček, která ale po sezóně přešla 
k  dorostu a  novými trenéry se 
stali Eduard Cína a  Martin Ho-
rák. Velmi dobře trénované muž-
stvo pokračuje dále ve výborných 
výkonech, kdy většinou soupeře 
doslova drtí, a to i dvoucifernými 
výsledky a  po podzimu je v  čele 
krajské soutěže s  jedinou poráž-
kou!

Mužstvo mladších žáků hra-
je krajský přebor a  po odehrání 
podzimních turnajů se nachází na 
3. místě skupiny C, což je velice 
dobrý výsledek, který jen podtr-
huje stále rostoucí výkonnost této 
generace.

Nejmladší kategorie starší 
a  mladší přípravky hrají okresní 
přebor a  vedou si velice dobře. 
Ovšem chybí srovnání, protože 
v průběhu podzimu rozhodlo ve-
dení Fotbalové asociace nezveřej-
ňovat u  těchto kategorií tabulky 
a  dokonce ani výsledky! S  odů-
vodněním, že nejmladší fotba-
listé mají hrát pro radost ze hry 
samotné a nikoliv pro výsledek…

Na závěr je potřeba poděkovat 
všem trenérům a  vedoucím mlá-
deže, kteří se podílejí na výchově 
mladých fotbalistů v našem oddí-
le. Všichni dělají tuto záslužnou 
a  odpovědnou činnost ve svém 
volném čase a bez nároků na od-
měnu, kdy jejich jedinou odmě-
nou jsou úspěchy jejich mužstev 
a radost z jejich hry. Děkujeme!

Ing. Jan Šrajer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ležící: Denis Vlček. Klečící zleva: Vojta Borovec, Pavel Jiruška, Pepík Marha, Mates Václavík ml., Ondra Kohout, Martin 
Blecha, Lukáš Brandejs, Lukáš Kapucián. Stojící zleva: Vojta Nedomanský, Milan Bartoš, Tom Brandejs, Tom Kos, Ondra 
Janásek, Mates Václavík st., Ondra Zítko, Vojta Šreibr, Kuba Roštejnský.  
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Neděle 20. 12. ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ od 14 hod. v Kulturním domě



Z činnOsTi sk TýnišTě nAD ORlicí

stará garda kopané
Jsme Stará garda kopané, která má 

cca 20 členů a scházíme se na něko-
lika sportovních akcích během roku. 
Aktivních členů je cca polovina, 
avšak při každoroční vrcholné akci 
v červnu se sejdeme téměř v plné se-
stavě. To nás podpoří i naše manžel-
ky nebo přítelkyně a rozpohybujeme 
naše opotřebená těla. Náš nejstar-
ší člen dosáhl již věku 75 let a přesto 
je jedním z nejaktivnějších. Potvrzu-

je to pravidlo, že pohyb tělu prospí-
vá a udržuje jej v kondici. Většinou si 
při setkáních zavzpomínáme, bohu-
žel už i na členy, kteří mezi nás přijít 
nemohou. K některým akcím vyjíž-
díme i  mimo naše město a  máme 
možnost porovnat sportovce v  naší 
věkové kategorii a  jejich sportoviště 
s jinými obcemi.

Vnímáme  s  potěšením, že týnišť-
ská sportoviště jsou dobře udržo-
vána, dokonce se vylepšují a  mo-

dernizují a  dávají předpoklady, že 
nástupci dnešních týnišťských spor-
tovců mají dobré podmínky a  mo-
hou se věnovat libovolnému sportu. 
Nezbývá než si přát, aby se vše vyvíje-
lo i nadále dobře a přálo nám zdraví.

Jiří Vlček

Oddíl sálové kopané
V roce 2015 byl navýšen počet ak-

tivních členů na 31. Scházíme se pra-
videlně po celý rok 2x týdně na umě-

lé trávě v Olšině. Každoročně (již více 
jak 20 let) pořádáme vánoční turnaj 
v malé kopané, kterého se pravidelně 
účastní 10 a více týmů z okolí. Vítě-
zům je předán pohár starostky města 
Týniště. V létě jsme se také účastnili 
turnaje starých gard v Lípě nad Orli-
cí, ve kterém jsme skončili na prvním 
místě. Pravidelně také pořádáme te-
nisový turnaj a  několik hokejových 
zápasů.

sk TýnišTě nAD ORlicí - 
ODDíl kOšíkOVé

Oddíl košíkové patří v rámci celé-
ho sportovního klubu ke druhému 
největšímu v našem městě. V oblast-
ních soutěžích máme v kalendářním 
roce 2015 přihlášených 6 družstev.

Jsou to družstva mužů „A“, druž-
stvo mužů „B“, družstvo žen, druž-
stvo juniorek U19, družstvo žáků 
U15 a  smíšené družstvo minižáků 
U11. V říjnu proběhl nábor příprav-
ky – chlapců a dívek z 1. a 2. tříd ZŠ 
(pokud máte ještě zájem své dítě při-
hlásit, můžete přijít každou středu od 
16 hod do haly U Dubu).

V září jsme v našem městě uspo-
řádali v  hale U  Dubu basketbalový 
turnaj U11. V  této kategorii hrají 
smíšená družstva chlapců a  děvčat 

v rozmezí 8-11 let. Do turnaje se nám 
přihlásilo celkem 9 mužstev, ale z ka-
pacitních důvodů jsme mohli pozvat 
jen 6. Přijeli k nám družstva ze So-
kola Hradec Králové, SŠB Pardubice, 
Sokola Jaroměř, BK Česká Třebová 
a Sokola Stěženy HK.

Naši hráči si v turnaji vedli dobře, 
při hře o finále jsme podlehli Stěže-
rům HK o pouhý bod. Nakonec jsme 
vybojovali krásné 3. místo.

Turnaj měl velký úspěch, byl 
o něho velký zájem, a proto bychom 
ho v  příštím roce rádi uspořádali 
znovu a udělali z něho tradici.

Všechna naše družstva by bez fi-
nanční pomoci Města Týniště nad 
Orlicí a  rodičů nemohla fungovat, 
ani hrát soutěže, a  proto jim patří 
velký dík. Také bych rád poděkoval 
všem trenérům a  dalším dobro-

stolní tenis v našem městě

Oddíl stolního tenisu SK Týniště 
nad Orlicí má v  současné době 12 
aktivních členů (11 registrovaných 
a jeden člen jako ostatní). Z registro-
vaných členů jsou postavená dvě sou-
těžní družstva mužů, která hrají ná-
sledující regionální soutěže - okresní 
přebor 1. třídy a  okresní přebor 2. 
třídy.

Herna stolního tenisu je také vyu-
žívána DDM Týniště nad Orlicí a je 
otevřená i  pro veřejnost. Rádi mezi 
sebou uvítáme i nové členy, kteří mají 
zájem o tento sport.
Petr Sedláček st., Oddíl stolního tenisu

sportovní střelecký klub
V  uplynulém roce 2015 náš klub 

pořádal ve spolupráci s  SSK Seze-
mice 5 kol Krajské střelecké ligy 
Královéhradeckého a  Pardubického 
kraje v termínech od 1. 11. 2014 do 
7.  3.  2015, na kterých se zúčastnily 
kluby ze Sezemic, Hradce Králové, 
Vrchlabí, Ústí nad Orlicí, Doudleb 
nad Orlicí, Pardubic, Ostroměře, 
Ruprechtic, Liberce, Brna, Kolína, 
Manušic, Plzně a dalších. Průměrná 
účast v  jednotlivých kolech byla 70 
střelců ve věku od 8 do 75 let. Při 
čtvrtém kole se konal Krajský přebor 
Královéhradeckého kraje ve vzdu-

chové pušce pod dozorem předse-
dy krajského sdružení p. Frýdy. Při 
pátém finálovém kole byly střelcům 
předány diplomy, medaile, poháry 
a věcné ceny. V současné době pro-
bíhá další ročník této střelecké ligy. 
Další činnost klubu: na požádání 
obce Rašovice jsme připravili na 
místní akci,Den dětí, a,Loučení s lé-
tem“, jednu z disciplín pro děti - střel-
bu ze vzduchovky na terč, tréninky 
pro nové střelce, opravy posunova-
cího zařízení terčů, údržbu zbraní, 
přípravy terčů a  dalšího materiálu 
potřebného pro konání závodů.

Jaroslav Valenta, předseda klubu

Oddíl kulečníku
Oddíl kulečníku má v  současné 

době 8 registrovaných hráčů. Tito 
hráči jsou rozděleni do dvou druž-
stev a  účastní se třetí třídy v  tech-
nických disciplínách východočeské 
oblasti.

Družstvo B, vzniklé v  letošním 
roce, vede po pěti odehraných kolech 
tabulku. Dále se s jedním družstvem 
účastníme druhé třídy soutěže v troj-
bandu.

Vše můžete sledovat na stránkách 
ČMBS sekce karambol.

Za oddíl kulečníku, Radek Sedláček

volníkům, kteří se ve svém volném 
čase tomuto krásnému sportu věnují 
a bez kterých by to také nefungovalo.

Nakonec bych vás rád pozval na již 

tradiční a největší ples v našem městě 
– na BASKETBALOVÝ PLES, který 
se bude konat v pátek 12. 2. 2016.

Ivoš Dostál, basketbalový oddíl
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Oddíl volejbalu

Oddíl volejbalu fungující pod hla-
vičkou SK Týniště je složen jednak 
z oddílu žen, které v současné době 
hrají volejbal pouze rekreačně a dále 
z oddílu mládeže, který trénuje pod 
vedením Evy Jenčíkové a  Jany Bah-
níkové.

Družstva mládeže oddílu volejba-
lu mají v současné době 32 dětí. Tré-
nují dvakrát týdně a účastní se turna-
jů a soutěží vyhlašovaných Krajským 
volejbalovým svazem, např. tzv. Fes-
tivalu barevného minivolejbalu nebo 
krajského přeboru v  minivolejbale 
mladších žákyň, kde dívky hrají šest-
kový volejbal. O  aktivitách mládež-

nického oddílu pravidelně informují 
trenérky v rámci aktivit DDM.

Ženy se přes léto scházejí dvakrát 
týdně na kurtech atletického stadio-
nu, přes zimu hrajeme každý pátek 
v  tělocvičně základní školy. Vzhle-
dem k tomu, že okresní soutěž byla 
zrušena, účastníme se pouze turnajů, 
které se konají v  rámci naší výkon-

nostní kategorie, případně doplňu-
jeme družstva mixů. Vždy máme 
radost, když mezi nás zavítají mladé 
hráčky, které vyrůstaly v  týnišťském 
volejbalovém oddílu a  nyní hrají 
vyšší soutěže. Scházíme se i  mimo 
tréninky a  pořádáme společné akce 
nebo přátelská utkání.

Miroslava Sikorová

Tenisový oddíl

Tenisový oddíl evidoval v  letoš-
ním roce 75 členů - 40 dospělých 
a 35 dětí.

Sezonu jsme zahájili v  měsíci 
dubnu brigádami na přípravě are-
álu, která byla letos spojená s mo-
dernizací závlahového systému. 
Hned po zprovoznění kurtů jsme 
uspořádali zahajovací oddílový 
turnaj.

Začaly také soutěže registrova-
ných družstev, kde nás v krajských 
soutěžích reprezentovala družstva 
mladších a starších žáků. Družstvo 

mladších vyhrálo svoji skupinu 
bez jediné porážky a  vybojovalo 
postup do vyšší soutěže. Družstvo 
starších obsadilo ve své skupině 5. 
místo. Nepodařilo se z důvodu ma-
lého počtu registrovaných hráčů 
přihlásit do soutěží ČTS družstvo 
dospělých.

Velkou účast družstev jsme měli 
v  již tradiční Regionální tenisové 
lize určené jak pro závodní tak ne-
registrované hráče různých výkon-
nostních stupňů. V této soutěži nás 
zastupovalo celkem 6 družstev. Mi-
lan Dušek a Pavel Žďárek vyhráli 1. 
ligu kategorie Open.

Výkonnostně zdatnější hráči se 
účastní také turnajů jednotlivců 
zařazených do okruhu ČTS. Zde 
dosáhl krásného úspěchu Lukáš 
Praus, který v  kategorii starších 
žáků dokázal zvítězit v  několika 
turnajích a  obsadil v  oblastním 
žebříčku 15. místo.

V  měsíci srpnu jsme uspořádali 
tradiční turnaj ve čtyřhrách, které-
ho se zúčastnili nejen výkonnostní, 
ale i  rekreační hráči, z  čehož jsme 
měli velkou radost. V říjnu se usku-
tečnil oddílový turnaj, kterým se 
oficiálně ukončila letní část sezony. 
Díky teplému počasí se sice ještě 

hraje i  venku, ale zároveň připra-
vujeme areál na zimu. Ještě nás 
čeká vánoční turnaj v  BR Centru 
v Rychnově nad Kněžnou.

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat všem, kteří se podílejí na chodu 
tenisového oddílu brigádnickou 
a  organizační činností, rodičům 
za zajištění činností spojených se 
soutěžemi družstev a  také městu 
Týniště nad Orlicí za finanční pod-
poru z  rozpočtu města, bez které 
bychom tuto činnost nemohli vy-
konávat v takovém rozsahu.

Za tenisový oddíl
Jaroslav Pokorný
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Oddíl kanoistiky

Rok 2015 jsme uvítali novoroční 
jízdou na řece Orlici. Každoroč-
ně probíhá zimní soustředění na 
běžkách v  Krkonoších. Příprava 
na sezonu pokračuje v  Plaveckém 
bazénu v  Hradci Králové, kde se 
začínající kanoisté zdokonalují 
v technice jízdy, pádlování a hlavně 
v atraktivním eskymáckém obratu.

V  průběhu roku se kanoisté 
účastnili několika závodů ve vod-
ním slalomu a  sjezdu na divoké 
vodě. Např. v  Třebechovicích pod 
Orebem, v Sušicích, v Českých Bu-
dějovicích, v Hanušovicích, na Lip-
ně a na soustředění na slalomovém 
kanálu v  Českých Budějovicích 
a Roudnici nad Labem. V kategorii 
dorostenců mladších se náš závod-
ník Rosťa Švagr umístil na mistrov-

ství republiky ve sprintu na divoké 
vodě v kategorii K1 na pěkném 4. 
místě a  rovněž v  kategorii C2 se 
umístil na 4. místě v posádce s Ja-
nem Venigrem z oddílu z Vysokého 
Mýta. Gratulujeme!

Z turistických akcí jsme uskuteč-
nili splutí Labe a Sázavy. Spolupra-
covali jsme s  DDM Kostelec nad 
Orlicí na vodácké akci na Divoké 
Orlici a  dětském putovním táboře 

na řece Otavě. Jako každý rok jsme 
se zúčastnili čištění řeky Orlice 
a Východočeského vodáckého ma-
ratonu.

Máš zájem a  hlavně chuť si vy-
zkoušet své dovednosti v  jízdě na 
lodi? Pořádáme výuku pro mladé 
začátečníky v bazénu v Hradci Krá-
lové.

Martin Křišťan,
předseda oddílu kanoistiky

kuželna – tradice, která (v tuto 
chvíli) zaniká

Bylo tomu v  šedesátých letech, 
kdy se postavila budova současné 
kuželny. Ta, která aktuálně na tý-
nišťském stadionu patří mezi ty 
nejstarší. Jak mnozí jistě víte, po-
depsal se na ní zub času a prostory 
je aktuálně zakázáno využívat. Ale 
popořadě…

sezona 2014/2015 byla pro ku-
želkáře pozitivní

Stejně jako v  předchozích le-
tech, i  v  loňské sezoně byly do 
soutěže nasazeny dva týmy. A  to 
zkušenější týnišťské „Áčko“ bo-
jující ve Východočeském přeboru 
skupiny B, které doplňovalo Tý-
nišťské „Béčko“ nasazené ve Vý-
chodočeské soutěži skupiny B. Na 
konci sezony se „A“ tým umístil na 
6. místě, se ztrátou pouhých pěti 
bodů na vítěze soutěže. „B“ tým se 
umístil na 14. pozici, a to i přesto, 
že ve finální nadstavbové části se 
vezl na vítězné vlně.

Posvícenský čuník zůstal v Tý-
ništi

Hlavní úspěch kuželny však 
spatřujeme v zájmu veřejnosti. Se-

zonu jsme jako tradičně započali 
akcí, kterou je Posvícenské koule-
ní. Několik přespolních, ale přede-
vším místní amatéři i amatérky se 
opět utkali o cenu nejvyšší, kterou 
byl živý čuník. Radost jsme měli 
hlavně z  velkého zájmu z  řad ve-
řejnosti, a  to doslova všech gene-
rací. Na kuželně padala vysoká 
čísla a boj o první cenu byl velmi 
tvrdý. Dobrou zprávou bylo, že ču-
níka si neodvezl nikdo z  přespol-
ních, ale zůstal Týništi.

Nejenom staří mazáci, kteří si 
tento sport oblíbili už před mnoha 
lety, ale i mladší generace si přišla 
zakoulet a  zabojovat o  řadu věc-
ných cen. Pro nás to bylo příjemné 
zjištění, že se okruh fanoušků stále 
zvětšuje! A tak bylo celý posvícen-
ský víkend na kuželně skutečně 
velmi živo, od pátečního večera až 
do nedělního odpoledne.

liga neregistrovaných měla re-
kordní účast

Posvícenským koulením však 
sezona pro amatérské kuželkáře 
teprve začíná. Mohou ho využít 
i  jako trénink na to nejdůležitější, 
čímž je Týnišťská liga neregistro-
vaných. Zájem v sezoně 2014/2015 
opět překonal předchozí rok, 

a  tak se o  prvenství v  rámci prv-
ní a  druhé ligy utkalo celkem 15 
týmů z  Týniště a  blízkého okolí. 
Vše vyvrcholilo slavnostním pře-
dáváním cen pro nejlepší týmy, ale 
i jednotlivce, se kterým je spojený 
také miniturnaj nesoucí se ve vel-
mi pohodovém duchu.

sezona 2015/2016 skončila 
dříve, než začala

Ani letos jsme neporušovali 
tradici a  uspořádali Posvícenské 
koulení. Účast byla stejně hojná, 
jako v minulém roce, což nás jasně 
utvrdilo v  tom, že zájem o  tento 
sport je více než velký. I  letos zů-
stal vítězný čuník v  Týništi, což 
také považujeme za dobrou zprá-
vu. Navíc se ukázalo, že zkušeným 
borcům dokáže vypálit rybník 
i  mladší generace. Bohužel touto 
akcí pro nás, ale i pro vás, letošní 
sezona skončila…

Jsme bez kuželny
Jak bylo nastíněno v  úvodu, 

technický stav kuželny je nevyho-
vující a kulaté razítko statika jasně 
potvrdilo naše obavy. Zákaz vyu-
žívání se zkrátka musí respektovat, 
což „Áčko“ i  „Béčko“ nejenom 
vyřadilo z ligových soutěží, ale zá-

roveň jsme byli nuceni ukončit již 
naplánovanou ligu neregistrova-
ných, kde se mělo utkat celkem 14 
přihlášených týmů.

nechceme se vzdát
Osud kuželny je tedy pro tuto 

sezonu zpečetěn. Nechceme se 
však vzdát a  aktivně jednáme 
o  možnostech, kde a  za jakých 
podmínek by mohla nová kuželna 
vzniknout. Nejenom nám kuželká-
řům, ale jak dokládají i řádky výše, 
i  řadě týnišťským občanů doslova 
přirostla k srdci.

A to nejenom aktivním hráčům, 
jelikož do výčtu akcí, které se na 
kuželně také odehrávaly, patřila 
i  každoroční mikulášská nadílka 
pro děti, jedna svatební veselka, 
stejně jako se kuželna stala místem 
pro řadu sportovních týmů, které 
k nám přišly ukončit svou sezonu. 
Nechyběly ani akce pořádané za-
městnavateli pro své zaměstnance, 
kteří se rozhodli právě na týnišťské 
kuželně uspořádat teambuildingo-
vou akci či vánoční večírek. A to ve 
spojení se sportem, který zpočátku 
moc lidí neznalo, ale při odchodu 
si ho velice pochvalovalo.

David Hampl

Z činnOsTi sk TýnišTě nAD ORlicí
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podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 11923. Tisk: AG TYP Kostelec nad Orlicí. 
Náklad 650 výtisků. Foto na titulní straně Libor Koldinský.
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