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Dobrou zprávou pro všechny 
žáky Základní školy Týniště nad 
Orlicí a celou sportovní veřejnost je 
zahájení rekonstrukce sportovního 
areálu za Základní školou.

Přestavba celého areálu byla 
zahájena před 3 týdny. V  rámci 
rekonstrukce celého areálu dojde 
k  výstavbě nového víceúčelového 
hřiště s  umělým povrchem, men-
šího atletického stadionu, doprav-
ního hřiště a  parkovacího zázemí 
pro návštěvníky. V  dopoledních 
hodinách bude hřiště sloužit pře-
devším žákům naší ZŠ v rámci ho-
din tělesné výchovy, v odpoledních 

hodinách školní družině a v pozd-
ním odpoledni a  víkendech bude 
moci hřiště využívat celá týnišťská 
sportovní veřejnost. S  pracemi na 
novém víceúčelovém hřišti souvi-
sí i  přemístění a  úprava chodníku 
mezi školním dvorem a dopravním 
hřištěm. V  jarních měsících je na-
plánovaná výstavba nové atletické 
dráhy včetně nového zatravnění 
hřiště pro malou kopanou, výstavba 
pískového doskočiště a budou zří-
zena parkovací místa pro návštěv-
níky. Zájemci fitness zde naleznou 
několik fitness strojů, vznikne pro-
stor pro vrh koulí a  odpočinková 
zóna. Novinkou jistě bude dětské 

dopravní hřiště, které bude budit 
velkou pozornost především na-
šich nejmenších dětí a jejich dospě-
lého doprovodu. Zajímavostí bude 
kruhový objezd a  křižovatky. Obě 
části, jak atletické sportoviště, tak 
dopravní hřiště budou mezi sebou 
oddělena výškově. Sportovní areál 
bude oplocen, vybaven provozním 
řádem a  na provoz bude dohlížet 
správce. Obyvatelé Týniště nad Or-
licí se mohou na zrekonstruovaný 
sportovní areál za Základní školou 
těšit již v červnu 2017, kdy bude za-
hájen zkušební provoz.

Vzhledem k  započaté rekon-

strukci si dovolím naše děti a  ob-
čany města upozornit na zvýšenou 
obezřetnost. V  areálu hřiště a  na 
výjezdech se budou v  nejbližších 
dnech pohybovat těžké stroje ma-
nipulující se zeminou. Bude do-
cházet ke zvýšené hlukové zátěži 
či k uzavření průjezdu mezi školou 
a hřištěm směrem do parku a zpět. 
Děkujeme všem občanům, kterým 
se dočasně změní kvalita života 
v  souvislosti s  touto zakázkou, za 
velké pochopení. Nový areál bude 
sloužit nám všem a dovoluji si tvr-
dit, že i dalším příštím generacím.

Ing. Jana Galbičková 
 starostka města
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BuDOu V týništi nAD ORlicí nOVé uBytOVAcí PROstORy?

VýZVA PRO OBčAny – funkce PříseDícícH u OkResníHO sOuDu

MěstO týniště n. ORl. PůJčí V ROce 2017 PeníZe nA OPRAVu DOMů A Bytů

PřeDstAVuJeMe

     

Občany města oprávněně zajímá 
tato otázka. Odpověď je ano, bu-
dou.

Zejména rozvoj průmyslu v Kva-
sinách, který reprezentuje ŠKODA 
AUTO, a.s., a dodavatelské firmy na 
ni napojené, vytváří velké množství 
nových pracovních míst. Ubyto-
vací kapacity ve spádové oblasti 
ale nejsou dostatečné. Tam, kde je 
poptávka, logicky vzniká nabídka 
a  z  nevyužívaných prostor mohou 
vzniknout ubytovny nebo nové 
byty. Obava není ze vzniku nájem-
ních bytů, ale ze vzniku klasických 

ubytoven.
Jistě vás napadne otázka, co s no-

vým trendem může udělat radnice? 
Radnice může ovlivnit zásadním 
způsobem pouze objekty patřící 
do majetku města a město žádnou 
ubytovnu budovat nehodlá. V  ci-
zích objektech zřízení ubytovacích 
prostorů zakázat nemůže. Pokud se 
někdo rozhodne ubytovací domy 
zřídit, záleží zejména na předcho-
zím využívání budovy. Co čeká 
zřizovatele? Popíšu hodně zjedno-
dušeně. Zřizovatel požádá o změnu 
užívání budovy. Dále musí splnit 

hygienické a požární předpisy. Uží-
vání budovy musí být také v soula-
du s  územním plánem. Účastníci 
řízení mohou během procesu vzná-
šet námitky. Pokud jsou námitky 
vyřešeny, následuje rozhodnutí 
a po nabytí právní moci je ubytov-
na provozuschopná.

Město má také obavy, kdo bude 
v  ubytovnách bydlet. Bude velice 
záležet na provozovatelích, koho 
budou na ubytovnu přijímat a  jak 
vysoký standart a  přísná pravidla 
nastaví. Zkušenosti jiných měst 
jsou různé. Samozřejmě existu-

je obava města plného mladých 
mužů, kteří se škodováckým pla-
tem a spoustou volného času téměř 
jistě nebudou trávit čas sledováním 
televize. Doufejme, že se obavy 
nenaplní a  Týniště zůstane nadále 
klidným a bezpečným místem pro 
život. V případě problémů by jedi-
nou možností města bylo výrazné 
posílení městské policie a zavedení 
kamerových systémů na problema-
tická místa.

Pavel Nadrchal, místostarosta

     

Vážení občané,
na výkonu soudnictví se podílí 

vedle soudců z povolání též příse-
dící z  řad občanů našeho okresu. 
U okresního soudu zasedají v trest-
ních senátech, které rozhodují o zá-
važných trestných činech a dále se 
podílejí na rozhodování v  senát-
ních věcech občanskoprávních.

Funkce přísedících není vázána 
ke konkrétnímu oddělení okres-

ního soudu. Přísedící by měl být 
schopen působit při jednáních ve 
věcech občanskoprávních sporů, 
tak i při jednáních ve věcech trest-
ních. V  případech účasti přísedí-
cího ve věcech trestních je třeba 
počítat s tím, že je nutná účast při 
všech jednáních v  dané konkrét-
ní věci (rozdíl od projednávání 
občanskoprávních sporů, kde se 
složení senátu soudu může při ka-

ždém jednání měnit). V těchto pří-
padech se může jednat i o opakova-
nou účast při několikahodinových 
hlavních líčeních.

Při účasti na jednání soudu ná-
leží přísedícímu náhrada hotových 
výdajů (stravné dle příslušných 
právních předpisů a  dále vynalo-
žené jízdné), náhrada ušlé mzdy 
a dále pak paušální náhrada ve výši 
150 Kč.

Pokud máte zájem funkci pří-
sedícího vykonávat, dostavte se 
prosím na Městský úřad Týniště 
nad Orlicí, Mírové náměstí 90, do 
kanceláře tajemníka (2. patro), tel.: 
494 337 331. Svůj zájem prosím 
sdělte do 9. prosince 2016.

Děkuji za vaši vstřícnost.

Ing. Jan Paštika
tajemník městského úřadu

     

Vedení města Týniště nad Or-
licí pro vás, občany města Týniště 
nad Orlicí a okolních obcí, fyzic-
ké a  právnické osoby, kteří vlast-
níte domy, byty a  bytové domy, 
připravilo peněžní prostředky na 
podporu rozvoje a  zvýšení úrov-
ně vašeho bydlení, zlepšení život-
ního prostředí a  vzhledu města. 
Vytvořilo tzv. „Fond rozvoje byd-
lení“ (dále jen FRB), který slouží 
k poskytování půjček na zvelebení 
obytných budov, bytových domů, 
domků a bytů na území města za 
těchto podmínek:

1. Půjčíme vám peněžní prostřed-
ky na 4% úrok

2. Splatnost maximálně 4 roky

3. Realizace stavby proběhne do 
konce roku 2017

4. V  případě vyššího počtu žada-
telů o  půjčku, bude provedeno 
výběrové řízení

5. Podmínky zadání budou zveřej-
něny do 31. 12. 2016

6. Lhůta pro podání žádostí bude 
do 28. 2. 2017

Z fondu se poskytují tyto druhy 
půjček:

a) Rodinné domy:
č.  účel  max. Kč
01 Obnova a nátěry fasád domů 
  80 tis. Kč
02 Obnova střech  80 tis. Kč
03 Půdní vestavby za účelem zří-

zení bytu  80 tis. Kč
04 Izolace proti zemní vlhkosti 
  50 tis. Kč
05 Výměny dveří a oken  80 tis. Kč
06 Výstavba a rekonstrukce plotů  
  80 tis. Kč

b) Bytové domy:
č.  účel  max. Kč
01 Fasády obnova a nátěry
  80 tis. Kč
02  Výměny oken a dveří  80 tis. Kč

Žádost bude obsahovat:
Jméno nebo název žadatele, 

adresu bydliště nebo sídlo práv-
nické osoby, označení budovy 
nebo stavby, adresu, číslo popis-
né a  číslo parcely stavby, doklad 

o  vlastnictví nemovitosti, případ-
né stavební povolení či projekto-
vou dokumentaci, orientační cenu 
oprav či odhad nákladů při svépo-
moci, účel půjčky, předpokládaný 
termín dokončení akce a  částku 
požadované půjčky.

O  výsledku výběrového řízení 
bude rozhodovat komise pro vý-
běrová řízení a Smlouva o půjčce 
bude schválena Zastupitelstvem 
města Týniště nad Orlicí.

Informace o  půjčce vám podá 
Ing. Jan Paštika, tajemník MěÚ 
Týniště n.O., tel. 494 337 331

Ing. Jana Galbičková
starostka

    

Jmenuji se Daniel Nedomanský, 
narodil jsem se v Opočně a pocházím 
z Týniště nad Orlicí, kde jsem chodil 
na základní školu. Vystudoval jsem 
Střední lesnickou školu v  Trutnově, 
kde jsem složil maturitní zkoušku 
v roce 2011. Téhož roku jsem nastou-
pil na Mendelovu univerzitu v Brně 
fakultu Lesnickou a dřevařskou, Ba-
kalářský obor Lesnictví, který jsem 
ukončil v roce 2015. Dále pokračuji 

ve studiu navazujícího Magisterské-
ho oboru Lesní inženýrství. Před-
pokládané ukončení na jaře 2017. 
Mé dosavadní pracovní zkušenosti 
jsou pouze formou brigád a  praxí. 
Od roku 2007 do roku 2013 brigáda 
u  Lesního družstva Vysoké Chvoj-
no s.r.o., kde jsem prováděl široký 
rozsah prací v  lesním hospodářství. 
Od roku 2013 do roku 2016 bri-
gáda u  firmy LESOŠKOLKY s.r.o., 

středisko Albrechtice nad Orlicí na 
pozici: traktoristy, dělníka a technic-
ko – hospodářského pracovníka. Mé 
největší záliby jsou rybařina a mysli-
vost, aktivně se věnuji lovecké hudbě 
hrou na borlici. Mezi další mé akti-
vity patří cyklistika, lyžování, horská 
turistika.

Bc. Daniel Nedomanský
odbor životního prostředí

MěÚ Týniště nad Orlicí



   

A) schvaluje

1. Vítěze výběrového řízení „Refe-
rent Odboru životního prostředí 
– administrativa a správa zeleně“ 
pana Bc. Daniela Nedomanské-
ho s nástupem od 1. 11. 2016 na 
dobu neurčitou.

2. Rozpočtová opatření č. 35-
39/2016.

B) Bere na vědomí

1. Stížnost občanů Týniště n.O. na 
organizaci voleb do Krajských 
zastupitelstev konaných dne 7. 
a 8. 10. 2016.

c) ukládá

1. Tajemníkovi MěÚ v Týništi nad 
Orlicí zlepšit přípravu a  organi-
zaci voleb 2017.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 2017

a) schvaluje
 
1. Pronájem části pozemku p. č. 

2243 a  části pozemku par. č. 
2248/3 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí o  celkové výměře 381 m2 
pro ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01. 11. 2016 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

2. Pronájem části pozemku p. 
č. 1665 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí o  výměře 249 m2 pro 
***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01.  11.  2016 za účelem proná-
jmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

3. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 1596 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

4. Záměr pronájmu na části bu-
dovy čp. 234 na pozemku p. č. 
230/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
od 01. 01. 2017.

5. Příkazní smlouvu mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí, IČO 
00275468 a  firmou ŠINDLAR, 
s.r.o., se sídlem: Na Brně 
372/2a, 500 06 Hradec Králové, 
IČO 26003236, na akci,Reali-
zace protipovodňových opat-
ření města Týniště nad Orlicí“ 
a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

6. Vítěze výběrového řízení na ře-
ditele příspěvkové organizace 
Kulturní centrum města Týni-
ště nad Orlicí, IČO 42886139, 
Ing. Karla Janečka.

7. Prodloužení termínu na vypra-
cování geometrického plánu na 
připravované pozemky na Pod-
boří do 30. 4. 2017.

8. Rámcovou smlouvu o  konzul-
tační činnosti v  oblasti perso-
nálního managementu a  výbě-
ru pracovníků platnou na rok 
2016 s  firmou Gnostika Con-
sulting, s.r.o., ve věci výběro-
vého řízení na pozici Referent 
finančního odboru - pokladny 
a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

9. Lesnímu družstvu Vysoké 
Chvojno, s.r.o., výplatu další 
části nájemného za rok 2016 
a  to ve výši 4000 Kč/1 podíl 
s  povinností výplaty toho-
to nájemného nejpozději do 
31. 3. 2017.

10. Ing. Janu Galbičkovou další 
osobou z  důvodu zastupitel-
nosti – Vítání občánků.

B) Bere na vědomí

1. 1. Stížnost pana *** ve věci pře-
tížení křižovatky kamionovou 
dopravou na silnici č. 304, která 
je majetkem SÚS v  Rychnově 
nad Kněžnou.

2. Zápis z  Komise pro tvor-
bu webových stránek ze dne 
27. 9. 2016.

3. Zápis z jednání s Povodím Labe 
ve věci rekonstrukce koryta, 
odlehčovacího toku náhonu 
Alby, který protéká v  blízkosti 
městského parku.

4. Zápis č. 1 z jednání Komise pro 
převod majetku SK Týniště na 
Orlicí na město Týniště nad 
Orlicí ze dne 5. 10. 2016.

5. Zápis OV Křivice ze dne 
5.  10.  2016 včetně požadavku 
na opravu vodní nádrže, která 
není ve vlastnictví města. RM 
doporučuje obrátit se s  poža-
davkem na vlastníka.

6. Oznámení o  přeměně akcií na 
zaknihované akcie, které měs-
to Týniště nad Orlicí vlastní 
u ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

7. Vyjádření k  provedené veřej-
noprávní kontrole příspěvkové 
organizace Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Tyr-
šovo náměstí 478, podepsa-
nou panem Liborem Stolínem 
a Mgr.Tomášem Kavkou, Ph.D., 
ze dne 14. 10. 2016.

c) ukládá

1. Zařadit do jednání ZM žádost 

   

pana *** na odprodej části 
pozemku parc.č. 1776/1, uve-
deném na LV10001, v  k.ú. Tý-
niště nad Orlicí o  výměře cca 
293 m2, který je ve vlastnic-
tví města Týniště nad Orlicí. 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: Jednání ZM

2. Zařadit do jednání ZM na-
bídku odprodeje podílu na 
3/20 nemovitosti čp.812 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí od ***. 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 12. 12. 2016

3. Starostce města oslovit právní 
firmu jak postupovat v  záleži-
tosti stížnosti pana *** ve věci 
přetížení křižovatky kamiono-
vou dopravou na silnici č.304, 
která přešla do majetku SÚS 
v Rychnově nad Kněžnou.
Odpovídá: Ing. Jana Galbičková
Termín: 30. 11. 2016

4. Odboru správy majetku zajis-
tit opravu uličky v  Křivicích 
u domů čp. 28, čp. 27 a čp.29.
Odpovídá: Zdeněk Hejna
Termín: dle počasí

5. Ředitelce mateřské školy – Měs-
to odpovědět na stížnost paní 
***, ve věci hlídání nejmenších 
dětí ve věku 2 – 3 roky.
Odpovídá: Zastupující ředitelka 
Iva Štulířová
Termín: 31. 10. 2016

6. Zařadit do programu jedná-
ní ZM poskytnutí finančního 
daru na dopravu 4 handica-
povaných dětí, které jsou do-
pravovány Radiobusem firmy 
AUDIS BUS, s.r.o., Soukenická 
242, Rychnov nad Kněžnou, 
do Základní a  Praktické školy 
v Rychnově nad Kněžnou.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 12. 12. 2016

7. Řediteli Kulturního centra měs-
ta Týniště nad Orlicí zajistit re-
alizaci akce: Sportovní projekt 
na podporu onkologicky ne-
mocných dětí „Na kole dětem“.
Odpovídá: Ing. Karel Janeček 
Termín: 3. 6. 2017

8. Ukládá tajemníkovi MěÚ před-
ložit do 31.  12.  2016 nápravná 
opatření – inventury, proškole-
ní inventarizačních komisí.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín. 31. 12. 2016

9. Tajemníkovi města vypraco-
vat Obecně závaznou vyhlášku 
k zabezpečení ochrany nočního 
klidu, informovat RM a zařadit 
schválení OZV do jednání ZM.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: 31. 10. 2016 a ZM 
12. 12. 2016

10. Posunutí termínu do 
31.  12.  2016 na provedení 
opravy ve sbírce listin - vložení 
smlouvy o  výpůjčce Mateřská 

škola Město. Oprava bude pro-
vedena současně s  vložením 
jmenovacího dekretu a podpi-
sového vzoru nové p. ředitelky 
Mateřské školy Město.
Odpovídá: Ing. Paštika
Termín 31. 12. 2016

11. Komisi pro tvorbu webových 
stránek další grafické návrhy, 
které budou dále připomínko-
vány a upravovány.
Odpovídá: Ing. Lukáš Drozdík 
Termín: 31. 10. 2016

 
D) Revokuje

1. Usnesení RM č. 50 A/2: Proná-
jem části pozemku p. č. 1665 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí o  výměře 
249 m2 pro p. ***, za cenu 
2 Kč/m2/rok od 01. 11. 2016 za 
účelem pronájmu pozemku jako 
zahrádky. Odstoupení ze strany 
nájemce.

2. Usnesení RM č.50 A/1 - Po pro-
jednání v  Zastupitelstvu města 
vstup do projektu „Vodní dílo 
Alba“, partnerství s obcemi Tře-
bechovice p.O., Lípa n.O., Čes-
tice, Častolovice, spoluúčast 
na dotaci a  realizaci projektu, 
zajištění udržitelnost projektu. 
Uzávěrka žádostí je 30. 11. 2016, 
celková částka projektu 900 000 
Kč, spoluúčast 135 000 Kč. Nutné 
předfinancování projektu. Ter-
mín realizace březen 2017, doba 
trvání – 1 rok. Aktivity projektu: 
Kniha Alba - 190 str., brožura 
s  mapou kanálu, naučná zasta-
vení Týniště nad Orlicí a ostatní 
obce po 1 ks, Třebechovice pod 
Orebem 2 ks., brožura Třebecho-
vice „Památky města Třebecho-
vice“, publicita projektu: upo-
mínkové předměty a  slavnostní 
otevření projektu. Důvodem je 
zrušení podání celého projektu 
městem Třebechovice pod Ore-
bem z důvodu nezájmu okolních 
obcí.

3. Usnesení RM č. 50 C/17 - Sta-
rostce města zadat právní rozbor 
nevyúčtovaných záloh příspěv-
kové organizace Kulturní cen-
trum za spotřebované energie 
z roku 2013 a 2014 (období, kdy 
KC sídlilo v  Hotelu Orlice) ve 
výši 157 000 Kč včetně personál-
ního pochybení. Důvodem je, že 
ZM č. 16 ze 17. 10. 2016 rozhod-
lo zadat rozbor účetní firmě.

4. Usnesení RM č. 50 C/4 - Tajem-
níkovi MěÚ na základě zprávy 
o finančním auditu v příspěvko-
vé organizaci MŠ Město provést 
opravu ve sbírce listin ve veřej-
ném rejstříku – smlouva o  vý-
půjčce.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
 Termín: 31. 10. 2016
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A) Pověření

1. Rada města Týniště nad Orli-
cí na základě zákona o  obcích 
128/2006 Sb. pověřuje starostku 
města Ing. Janu Galbičkovou, za-
stupovat Kulturní centrum měs-
ta Týniště nad Orlicí po dobu 
nemoci pana L. Stolina, a  to až 
do příchodu nového ředitele vze-
šlého z výběrového řízení.

A) schvaluje

1. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
smluvními stranami NADO 
výtahy, s.r.o., Dříteč 83, 533 05 
a  městem Týniště nad Orlicí, 
Mírové náměstí 90, 517021 Týni-
ště nad Orlicí – kompletní servis 
elektrického výtahu podle usta-
novení čl. 3.3 a 3.4 ČSN 27 4002.

2. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene a  služebnosti a  smlouvu 
o právu provést stavbu č.IE -12-
2006270/VB/01 (Týniště n.O., 
Zvoníčkova, Pod Stávkem – rek 
NN, s  firmou Energomontáže – 
Votroubek, s.r.o.

3. Plán zimní údržby komunikací 
a  chodníků pro oblast Týniště 
nad Orlicí – Petrovice, Rašovi-
ce, Křivice a Štěpánovsko. Zimní 
období 2016 -2017.

4. Navýšení limitu mzdových pro-
středků pro rok 2016 pro pří-
spěvkovou organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí o část-
ku 19 000 Kč z důvodu nařízení 
vlády č. 316/2016, kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2016 
Sb., o  platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě. Mzdový limit pro 
rok 2016 je po navýšení 4 127 000 
Kč.

5. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čerpání 
fondu investic dle § 31 odst.2a) 
zákona č. 250/2000 Sb., na poří-
zení řezače spár NORTON Cli-
pper CS 451 ve výši Kč 56.597,00 
Kč bez DPH.

6. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí čerpání 
fondu investic dle § 31 odst. 2a) 
zákona č. 250/2000 Sb. na zajiště-
ní administrace zadávacího říze-
ní veřejné zakázky Modernizace 
a  vybavení sběrného dvora Tý-
niště nad Orlicí - přístřešek pro 
kontejnery ve výši Kč 25.000,00 

z  důvodu opakovaného výběro-
vého řízení.

7. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřaze-
ní z používání majetku, vyřazení 
z  evidence majetku a  likvidaci 
majetku: traktorový sklápěcí 
návěs BSS P53S, mostní váhy, 
bourací kladivo a  svářečku dle 
žádosti.

8. Žádost o  provozování trhů na 
Mírovém náměstí v  roce 2017, 
a to ve dnech 31. 3. , 28.4, 30. 6. , 
28. 7. , 25. 8. , 29. 9. a 27. 10. 2017 
pro Jiřího a Ivetu Němcovy, Kos-
monautů 1580, 583 01 Chotěboř 
za cenu 4000 Kč/1 trh, včetně 
DPH, a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy.

9. Udělení licence veřejné linkové 
osobní dopravy pro ČSAD Ústí 
nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 
562 03 Ústí nad Orlicí na lince: 
660 270 Opočno – Přepychy- 
Bolehošť – Týniště nad Orlicí, 
Křivice.

10. Spoluúčast města Týniště nad 
Orlicí na akci Rozsvícení vánoč-
ního stromku u Kulaté báby dne 
19.  11.  2016 v  rámci finanční 
podpory občanovi města panu 
Jiřímu Kamšovi. Město Týniště 
nad Orlicí uhradí zapůjčení par-
ty stanu, podia, včetně montáže 
a demontáže.

11. Odměnu pro Komisi pro pro-
jednávání přestupků města Tý-
niště nad Orlicí ve složení pan 
Martin Štěpánek, pan Bohuslav 
Forejtek, Mgr. Ivana Polášková, 
JUDr. Jindřich Urbánek.

12. Podání žádosti o  poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu na 
výdaje realizované v rámci pro-
gramu Prevence kriminality pro 
rok 2017. Žádost se bude týkat 
podání dvou dílčích projektů: 
„Týniště nad Orlicí – výstavba 
nového městského kamerového 
dohlížecího systému“ a „Týniště 
nad Orlicí – Domovník- pre-
ventista 2017“ a  dále schvaluje 
závazek spolufinancování akce 
ve výši 11 % z celkových nákla-
dů na projekty.

13. Rozšíření sjezdu z  místní ko-
munikace 1662/69 na parcelu 
č.1662/61 ze 6.0 m a  8.80 m 
k  novostavbě Na Podboří pro 
paní Annu Kopeckou a  ukládá 
žadatelce doplnit situační ná-
kres, který bude ve shodě s do-
daným nákresem na stavební 
úřad. Souhlas k rozšíření sjezdu 
nabývá platnosti pouze v přípa-
dě realizace prodejny v uvedené 
lokalitě.

14. Kupní smlouvu mezi prodáva-
jícím panem Antonínem Pe-
terkou, bytem Žďár nad Orlicí 
180, 517 23 a  kupujícím měs-

tem Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí, předmět koupě - 2 x va-
nový použitý kontejner za cenu 
14 000 Kč/2 ks.

15. Na základě vyjádření zastupite-
lů města RM schvaluje změnu 
využití pozemku p.č. 194 v k.ú. 
Petrovice n. O. z plochy smíše-
né obytné - venkovské (SV) na 
plochu smíšenou obytnou - ko-
merční (SK).

16. Plán inventur města Týniště nad 
Orlicí na rok 2016 a jmenování 
dílčích inventarizačních komisí 
pro inventarizaci roku 2016.

17. Upravený grafický návrh webo-
vých stránek města Týniště nad 
Orlicí.

18. Projednala a  schvaluje Odboru 
životního prostředí úpravy gra-
fického návrhu Vodárenská věž 
a parkoviště U Dubu dle přílohy.

19. Projednala otevřený dopis Diva-
delního souboru Jirásek a Diva-
delní skupiny Temno

Ve věci vyjádření nesouhlasu s vý-
sledkem výběrového řízení zástup-
ců divadelních souborů na pozici 
ředitele Kulturního centra města 
Týniště nad Orlicí a schvaluje tuto 
tiskovou zprávu:
Rada města odmítá jakékoli spojo-
vání osobnosti Ing. Karla Janečka 
a radních města Týniště nad Orlicí 
v souvislosti s politickou trafikou či 
politickým zadáním v rámci výbě-
rového řízení na ředitele Kulturní-
ho centra v  Týništi nad Orlicí jak 
uvádí dopis zástupců divadelních 
souborů Jirásek a  divadelní skupi-
ny Temno.
Celá situace ohledně výběrového 
řízení vznikla tak, že skončil pra-
covní poměr Mgr. Kavky na dobu 
určitou a to nástupem pana Stolina 
z  dlouhodobé pracovní neschop-
nosti. Pan ředitel Stolin nastoupil 
zpět do funkce ředitele, ale v prů-
běhu jednoho měsíce od nástupu 
do zaměstnání ukončil ze zdravot-
ních důvodů pracovní poměr do-
hodou. Bylo nutné vzniklou situaci 
řešit, tak aby po odchodu pana Sto-
lina nebylo Kulturní centrum bez 
vedení.
Město muselo z  výše uvedených 
důvodů vypsat nové výběrové ří-
zení. Do výběrového řízení se při-
hlásilo celkem 6 kandidátů, jeden 
kandidát byl vyřazen z důvodu ne-
splnění podmínky vysokoškolské-
ho vzdělání.
Co se týká výběru pana Karla Ja-
nečka, pan Janeček byl přijat na 
základě řádně vyhlášeného výběro-
vého řízení a splnil požadavky dané 
tímto výběrovým řízením. Priori-
tou rady města bylo i to, že nehle-
dala jen herce či divadelníka, jak by 
si jistě mnozí přáli, ale i manažer-

sky a ekonomicky vzdělaného člo-
věka, který bude řídit Kulturní cen-
trum jako celek nikoli jen divadelní 
soubor. Zde již 2 vedoucí souboru 
máme. Kulturní centrum v Týništi 
n. O. pořádá mimo jiné i  taneč-
ní pro děti a  dospělé, plesy, před-
nášky, besedy, hudební koncerty, 
další akce a  představení. Prostory 
v  kulturním domě se pronajímají 
komerčně a řada akcí se koná pod 
širým nebem. Ředitel Kulturního 
centra by měl umět spolupracovat 
s příspěvkovými organizacemi, ne-
ziskovým sektorem, spolky a sdru-
ženími, předsedy osadních výborů 
a především sponzory.
Vedení města si je vědomo, že kul-
tura v  našem 6 tisícovém městě, 
nebude zisková. Každým rokem 
město vynakládá nemalé finanční 
prostředky v  řádu statisíců na po-
řádání kulturních a  společenských 
akcí. V  posledních letech se často 
stávalo, že tyto prostředky nebyly 
bývalými řediteli vyčerpány a  ko-
nalo se zde málo kulturních a spo-
lečenských akcí.
Pan Janeček prošel řádným výběro-
vým řízením a vyhrál. Rada města 
nemůže diskriminovat uchazeče 
o zaměstnání pouze z toho důvodu, 
že byl v minulém zaměstnání poli-
tikem.

B) Bere na vědomí

1. Dopis od firmy ODEKO, s.r.o., 
Smetanova 395, 517 21 Týniště 
nad Orlicí ve věci nezvýšení 
ceny za svoz a  likvidaci TKO 
ani separovaného odpadu pro 
občany města a přilehlých obcí.

2. Žádost Okresního soudu 
v Rychnově nad Kněžnou v zá-
ležitosti přísedících (soudci 
z  lidu) z  řad občanů našeho 
okresu a  ukládá tajemníkovi 
MěÚ Ing. Janu Paštikovi zadat 
výzvu do Zpravodaje města 
a na webové stránky města Tý-
niště n.O.

3. Průběh  XXV. ročníku týnišť-
ské desítky konaného dne 
28. 10. 2016. Zúčastnilo se 227 
dospělých a 70 dětí.

4. Zápis ze schůze Sportovní ko-
mise města Týniště nad Orlicí 
dne 24. 10. 2016.

5. Žádost města Týniště nad Or-
licí, IČO 00275468, se sídlem 
Mírové náměstí 90, 517 21 
Týniště nad Orlicí o  povolení 
lovu prasete divokého na ne-
honebních pozemcích dle ust. 
§ 41 zákona o myslivosti v oko-
lí sídliště U Dubu v Týništi nad 
Orlicí.

6. Žádost Any Kopecké v  záleži-
tosti rozšíření sjezdu z  místní 
komunikace 1662/69 na parce-

usnesení č. 53
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 18. 10. 2016

usnesení č. 54
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 31. 10. 2016
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lu 1662/61 z 6 m na 8,8 m k no-
vostavbě Na Podboří. Ukládá 
OSM kontaktovat žadatelku ve 
věci doplnění žádosti o situační 
plán.

c) ukládá

1. Projednat v  ZM prodej čás-
ti pozemku parc.č. 1752/135 
o  výměře 25 m2 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro Janu Vlčkovou, 
trv. pobyt Družstevní 883, Tý-
niště nad Orlicí za cenu 150 
Kč/m2 + poplatky s  tím spo-
jené. Nový pozemek parc.č. 
1752/135 o  výměře 25 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 1667-23/2015 z  pozemku 
parc. č. 1752/1 a  pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: Jednání ZM 
12. 12. 2016
2. Komisi zdravotní a  so-
ciální posoudit žádost na zří-
zení domova pro seniory od 
společnosti Senior domy PO-
HODA, a.s.
Odpovídá: Mgr. Tichá Jana 
Termín: Jednání komise

3. Zařadit do jednání ZM projed-
nání a schválení Obecně závaz-
né vyhlášku o nočním klidu.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Termín: Jednání ZM 
12. 12. 2016

4. Starostce města projednat 
s městskou právní firmou pro-
nájem haly pro pana Milana 
Kopeckého od 1.  1.  2017 do 
31.  10.  2017, včetně dohody 
o  bezplatném převodu prů-
chozího „tunelu“ a  sociálního 
zařízení a  odstranění dřevěné 
nadstavby dle přílohy.
Odpovídá: Ing. Jana Galbičková 
Termín: 30. 11. 2016

5. Zařadit do rozpočtu města 
2017 přijetí 1 strážníka MP na 
trvalý pracovní úvazek.
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrech-
tová, Termín: 31. 12. 2016

6. Odboru správy majetku a měst-
ské policii řešit dopravní situa-
ci – regulaci vjezdu nákladních 
automobilů nad 3,5 t a  nad 6 
t a  pro autobusy při průjezdu 
městem a  pověřuje Dis. Mar-
tina Štěpánka jednáním s  pří-
slušnými orgány ve věci do-
pravního značení v Týništi nad 
Orlicí a přilehlých obcí.
Odpovídá: Zdenek Hejna,  
Dis Martin Štěpánek 
Termín: 15. 12. 2016

7. Zařadit finanční požadavky pro 
areál Kemp Písák do rozpočtu 
roku 2017 dle přílohy.
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrech-
tová, Termín: 31. 12. 2016

 
 

A) schvaluje

1. Oznámení města Týniště nad 
Orlicí o  poskytování dotací pro 
rok 2017 a  ukládá oznámení 
vyvěsit na úřední desku včetně 
vzoru žádosti o poskytnutí indi-
viduální dotace z rozpočtu města 
pro rok 2017.

2. Z důvodu administrativního za-
jištění finančního hospodaření 
města Týniště nad Orlicí koneč-
ný termín pro předkládání daňo-
vých dokladů na finanční odbor 
nejpozději do 15. 12. 2016.

3. Pověření k  provedení úkonů 
předcházející kontrole příjemců 
individuálních dotací poskytnu-
tých z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro rok 2016. Pověře-
ní vydá starostka města.

4. Rozpočtová opatření č. 44 – 46.
5. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orlicí 
vyplacení odměn za rok 2016 dle 
předložené žádosti.

6. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
dle žádosti navýšení mzdového 
limitu o  částku Kč 58.366,00 
z  důvodu nařízení vlády č. 
316/2016 Sb., ze dne 12. 9. 2016 
o  platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách, 
kterým se mění s  účinností od 
11/2016 platové tarify o 4%. Zá-
roveň byl navýšen zvláštní pří-
platek za ztěžující vlivy pracov-
ních podmínek. Mzdový limit 
pro rok 2016 je po navýšení Kč 
9.278.343,00.

7. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
čerpání rezervního fondu dle 
§ 30 odst.2a) zákona č.250/2000 
Sb. na nákup lehátek dle schvále-
ného rozpočtu do výše 44.000,00 
Kč vč. DPH.

8. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orli-
cí žádost o vyřazení neuhrazené 
pohledávky za úplatu a za vzdě-
lávání za školní rok 2015/2016 
v celkové částce 850,00 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
návrh limitu mzdových pro-
středků pro rok 2016 ve výši Kč 
951.587,00.

10. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
přesun finančních prostředků 
z  mezd na ostatní osobní ná-
klady ve výši 25.760 Kč za úče-
lem finančního pokrytí DPP 
za měsíc srpen  2016 pro Mgr. 

Kavku, Ph.D.
11. Příspěvkové organizaci Kultur-

ní centrum Týniště nad Orlicí 
přesun finančních prostředků 
dle žádosti na ostatní osobní 
náklady ve výši do 40.000 Kč 
za účelem finančního pokrytí 
DPP za měsíc září a  DPČ za 
měsíc říjen 2016 pro Mgr. Kav-
ku, Ph.D.

12. Vítěze poptávkového řízení na 
akci „Výměna oken a  dveří ve 
smuteční obřadní síni v Týništi 
nad Orlicí“ firmu Nobi Austria, 
s.r.o., Třebíč, IČ: 03889564 za 
cenu 199 600 Kč bez DPH, na 
akci bude uplatněna přenese-
ná daňová povinnost, a ukládá 
starostce města smlouvu pode-
psat.

13. Smlouvu – autorský dozor stav-
by mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  zhotovitelem: Eva Pa-
lová, poradenská a konzultační 
činnost, zpracování technic-
kých návrhů a  studií projekce, 
inženýrská činnost, Obeciny 
4109/XV, 760 01 Zlín, IČO: 743 
96 722 na akci „Rekonstrukce 
sportovního areálu u ZŠ Týni-
ště nad Orlicí“ ve výši dle pří-
lohy ke Smlouvě na autorský 
dozor stavby a ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Výroční zprávu DDM Týniště 
nad Orlicí za rok 2015/2016.

2. Celoroční plán činnosti DDM 
Týniště nad Orlicí pro školní rok 
2016-2017.

3. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  příspěvkové 
organizaci Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou.

4. Vyjádření k  finančnímu auditu 
v  Mateřské škole Město Týniště 
nad Orlicí, vč. odstranění nedo-
statků zjištěných při finančním 
auditu, vč. doložení směrnice.

5. Výroční zprávu o  činnosti ZUŠ 
v  Týništi nad Orlicí ve školním 
roce 2015/2016.

c) ukládá

1. Tajemníkovi města oslovit členy 
zastupitelstva města, kulturní 
komisi a  zástupce divadelních 
souborů k  tvorbě zadávacích 
podmínek výběrového řízení na 
pozici ředitele Kulturního centra 
Týniště nad Orlicí a následně vy-
hlásit nové výběrové řízení.
Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
Termín: 18. 11. 2016

2. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou odstranit 

nedostatky zjištěné při veřejno-
správní kontrole a  informovat 
zřizovatele o jejich nápravě.
Odpovídá: Mgr. Milan Kajn 
Termín:31. 12. 2016

D) Revokuje

1. Usnesení přijaté pod bodem A 6 
na svém 52. jednání konaném 
dne 17.  10.  2016, kterým,schvá-
lila vítěze výběrového řízení na 
ředitele příspěvkové organizace 
Kulturní centrum města Týniště 
nad orlicí, IČO 42886139, Ing. 
Karla Janečka“, a  to z  důvodu 
nově zjištěných skutečností, po-
dle kterých pan Ing. Karel Jane-
ček předložil v rámci výběrového 
řízení opsanou koncepci rozvoje 
kultury v  Týništi nad Orlicí od 
jiného účastníka předešlého 
výběrového řízení, v  důsledku 
čehož ztratil pan Ing. Karel Ja-
neček důvěru rady města. Rada 
města v  postavení zřizovatele 
(§ 102 odst. 2 písm. b) zákona 
128/2000 Sb., o obcích), příspěv-
kové organizace Kulturní cen-
trum města Týniště nad Orlicí, 
IČO 42886139, tímto odvolává 
z  funkce vedoucího organizace 
(ředitele) této příspěvkové orga-
nizace pana Ing. Karla Janečka.

A) schvaluje:
 

1. Změnu využití pozemku p.č. 
553 v  k.ú. Týniště n. Orl. 
z  plochy VD – plochy výroby 
a skladování – drobná a řeme-
slná výroba na BH – plochy 
bydlení v  bytových domech. 
(námitka Corso Estates s.r.o., 
Praha)

2. Rozpočtová opatření č. 40 – 
43/2016.

3. Převedení plochy územní re-
zervy R6 (VL) do zastavitelné 
plochy VL. (námitka Zdeněk 
Sejkora, Jana Myslivcová, Ing. 
Petr Šotola)

4. Vypuštění východní části loka-
lity Z63 (OS) z  návrhu územ-
ního plánu, (námitka Orlická 
zemědělská, a.s.)

5. Zmenšení lokality Z58 (SV) - 
vypuštění pozemku p.č. 83/1 
v  k.ú. Petrovice n. Orlicí (ná-
mitka Orlická zemědělská, 
a.s.)

6. Vypuštění severního pruhu lo-
kality Z58 (SV), (připomínka 
Orlická zemědělská, a.s.)

7. Rozšíření plochy DS, pozemek 
p.č. 761/10 v  k.ú. Petrovice n. 
Orlicí – vjezd na zemědělské 
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pozemky. (připomínka Orlic-
ká zemědělská, a.s.)

8. Změnu plochy ZO vymezené 
v  rámci lokality Z41 na VL. 
(námitka HDB s.r.o., Vam-
berk)

9. Zastupitelstvo města Týniš-
tě nad Orlicí deklaruje zájem 
převést majetek SK Týniště 
nad Orlicí na město Týniště 
nad Orlicí z  důvodu dalšího 
dlouhodobého naplňování 
sportovního vyžití obyvatel 
města Týniště nad Orlicí.

10. Vyjednávací tým v  rámci 
přípravy mimoúrovňového 
křížení železniční tratě ve\ 
složení Ing. Jaroslav Matička, 
p. Michal Vik, Ing. Štěnička 
Stanislav, Ing. Jana Galbičko-
vá, p. Zdeněk Hejna.

11. Dohodu o  vypořádání práv 
a  povinností v  souvislosti 
s  ukončením nájmu nebyto-
vých prostor mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Mgr. 
Milanem Kopeckým na vy-
placení částky 281 556,30 
Kč bez DPH, DPH 59 126,82 
Kč, tj. 340 683,12 Kč včet-
ně DPH, kterou určil soudní 
znalec v  oboru ekonomika-
-nemovitosti Jiří Melich, K . 
Čapka 681/2, Hradec Králové 

za podmínky, že bude uzavře-
na dohoda mezi Mgr. Kopec-
kým a  nájemníky Hradeckou 
pekárnou, s.r.o., a  firmou Ju-
raj Altof – PORS na ukončení 
nájmu k 31. 12. 2016.

12. Zrušení závazného ukazate-
le mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  Sportovním klubem 
Týniště nad Orlicí, který spo-
číval v  poskytnutí investiční 
dotace na demolici kuželny 
a úpravu pláně ve výši 800.000 
Kč. SK Týniště nad Orlicí 
předložil cenovou kalkulaci 
na plánovanou demolici a  ta 
byla v rozporu s požadovanou 
výší dotace.

13. Nový závazný ukazatel mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem, kte-
rý spočívá v  poskytnutí do-
tace na demolici kuželny ve 
výši 484 075 Kč bez DPH. 
(585 730,75 Kč včetně DPH).

14. Odkup altánu v k.ú. Štepánov-
sko za cenu 10 000 Kč, včetně 
DPH (Suté břehy č.9001).

15. Uzavření smlouvy s  firmou 
Sportovní podlahy Zlín, s. r. 
o., Mostní 5552, Zlín na akci 
„Rekonstrukce školního spor-
tovního areálu ZŠ Týniště nad 
Orlicí“ v  částce 11.047.104 

Kč. Starostce města ukládá 
smlouvu podepsat. Dále uklá-
dá vedoucí FO výdaje na tuto 
zakázku zapracovat do roz-
počtu na rok 2017.

16. Dodatek č. 2 ke smlouvě Sta-
vitelství DS (SOD č. 13/2015). 
Dodatek upravuje termín 
ukončení a navyšuje cenu díla 
o částku 193.477,90 Kč na cel-
kovou hodnotu 3.300.955,90 
Kč.

c) ukládá
 
1. Starostce města jednat s účet-

ní firmou o  nápravných opatře-
ních závěrů kontroly a  v  případě 
škody způsobené Kulturnímu 
centru města Týniště nad Orli-
cí oslovit právní firmu a  zajistit 
uplatnění náhrady škody vůči 
zodpovědné osobě.

Termín: 30. 10. 2016

c) Bere na vědomí

1. Redukci požadované 
plochy bydlení v k.ú. Rašovice na 
výměru cca 0,48 ha. (námitka 
JUDr. Švandrlík)

2. Protokol k  provedené veřej-
noprávní kontrole v  Kulturním 
centru města Týniště nad Orlicí.

D) Zamítá

1. Změnu využití pozem-
ku p.č. st. 101 v k.ú. Petrovice n. 
Orlicí z plochy SV na plochu 
VD. (námitka Ing. Ivan Ládr CSc)

2. Požadavek zrušení veš-
kerých zastavitelných ploch v k.ú. 
Petrovice n. Orlicí z důvodu n e -
dostatečné kapacity městského 
vodovodu a  neexistence městské 
kanalizace. (připomínka 
Ing. Ivan Ládr CSc)

e) Revokuje
 

1. Usnesení ZM 14 ze dne 
20. 6. 2016, bod A 10 (Bezplat-
ný převod 1 ks altánu do ma-
jetku města Týniště nad Orlicí 
v hodnotě znaleckého posudku 
59 400 Kč bez DPH).

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

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s  ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení 
je k nahlédnutí v kanceláři tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.

sPOlečenskÁ kROnikA

     Životní jubilea:
98 let Rosálie Mauerová
96 let Marie Šaldová
94 let Germa Veselá
91 let Marie Bašová
 Irena Bartoňová
 Anežka Bašová
90 let Jarmila Mikulecká
 Marie Votroubková
 Jiřina Švandrlíková
85 let Marie Janečková
 Růžena Botlová
80 let Blanka Marková
 Růžena Horáková
 Kyraco Malá
 Marie Horká

Vítáme na svět:
Nelly Ráčková
Tobiáš Kristián Kmeť
Lily Kotfaldová
Maxim Holánek

Rozloučili jsme se:
Eva Býčková (89)
Miroslav Menčík (70)
Jarmila Suchá (85)
Anastazie Veselá (90)
Štefan Piecka (74)

Poděkování

Milí gratulanti,
děkuji za vaše blahopřání 

k  mým narozeninám. Děkuji za 
milá setkání, nádherné květiny 
a  dárky. Děkuji SPOZ, TJ Sokol, 
ČČK, divadelním ochotníkům, 
sdružení Mamma HELP, bývalým 
žákům ZŠ a ZUŠ a všem, kteří mi 
blahopřáli.

Největší dík patří mé rodině.
S  vděkem a  pokorou přijímám 

svůj věk.
Mgr. Libuše Nováková

GC oslavilo v  tomto roce 20. 
výročí jeho založení. Proběhla 
zahradní slavnost, kde vedení 
poděkovalo svým zaměstnancům 
a  potěšilo milými dárky. GC by 
bez svých zaměstnanců nemoh-
lo fungovat. Ale ani bez dobrého 
vedení vedoucích pracovníků, 
a  proto touto cestou i  my, za-
městnanci, chceme poděkovat 
našim vedoucím pracovníkům. 
Děkujeme celému vedení GC.

Jeho zaměstnanci.

Vzpomínka

„Tvé zlaté a  předobré srdíčko, 
Marťo, zůstává navždy s námi,

stále nám svítí na cestu, kterou 
teď chodíme sami.

Prázdný je domov, smutno je 
v něm, chybíš nám, Marťo, chybíš 
nám všem.

Ušlapaná cestička na hřbitov 
a k pomníčku zůstala jen.

Zapálit svíčičku, položit kytič-
ku, toť vše, co Ti už můžeme dát

a  s  bolestí v  srdíčku do konce 
života jen a jen vzpomínat.“

Dne 5. října uplynulo 13 dlou-
hých smutných let, kdy nás na-
vždy opustil při tragické dopravní 
nehodě v nedožitých 30 letech náš 
milovaný syn, bratr, vnuk a dobrý 
kamarád pan Martin Vach.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu společně s  námi tichou 
vzpomínku.

S  láskou a bolestí stále vzpomí-
nají rodiče, sestra Šárka s manže-
lem a Simonkou, strýc Míra a děda.

Nikdy nezapomeneme.

Dne 6.  12.  2016 by se dožil 75 
let pan Ing. František Matonoha. 
14. 11. 2016 uplynulo 22 let, kdy 
nás navždy opustil. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami
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BlAck BuřiňOs A JeJicH 11
Poslední říjnová neděle se v Kul-

turním domě nesla v duchu dixie-
landové oslavy. Troufám si říci, že 
již velmi známá sedmičlenná ka-
pela Black Buřiňos slavila své 11. 
narozeniny.

Celý koncert byl nahrán „live“ 
a vyjde jako DVD k prodeji. Nech-
me se překvapit, zda bude Ježíšek 
natolik rychlý a  nadělí DVD zá-
znam koncertu pod stromeček. 
Stejně tak se můžeme těšit i na plá-
nované natočení druhého CD.

Koncert naživo jsem, bohužel, 
zhlédnout nemohla, ale měla jsem 
možnost být u  příprav této akce 
a vím, s jakou pečlivostí a detailem 
se kapela na narozeninové odpole-
dne připravovala - od velmi zdaři-
lého a pestrého výběru hudebního 
programu až po dokonale sladěné 
detaily v oděvu.

Těšila jsem se na nestříhanou 
verzi záznamu, o kterém jsem sly-
šela jen samá pěkná slova. Záznam 
koncertu jsem již možnost vidět 
měla a  řekla bych, že to předčilo 
i mé očekávání. Po zhlédnutí videa 
jsem přemýšlela, jaký pocit ve mně 
celý koncert zanechal. Bylo to na-
prosto lidské bez jakékoli přetvářky 
a pro mě - naprostý balzám na duši.

Nebudu lhát, pokud napíši, že 
tento koncert měl k  pouze ama-
térskému vystoupení daleko. Dle 
mého úsudku koncert - jako celek 
- působil velmi profesionálně. Vše 
co „prošlo“ podiem do sebe zapa-
dalo, žádný rušivý element ani žád-
ný karambol. Radek Škeřík a Vojta 
Hájek provázeli odpoledne vřelým 
a humorným slovem, hosté: kapela 
Steamboat Stompers a  Eva Emin-
gerová se postarali o  ten správný 
dixielandový „nášup“.

A co říci ke hře kapely Black Bu-
řiňos? Svým vystoupením a  výko-
nem kapela vnesla mezi posluchače 
a  diváky vytouženou pohodu. Byl 
to až neskutečný přísun emocí. 
Nadhled, pohoda, energie a hlavně 
radost z hudby, to vše Black Buři-
ňos dokázali v  průběhu koncertu 
doslova rozdávat na všechny stra-
ny. Nechci mluvit za jiné, ale my-
slím si, že pro „kapelníky“ – Pavla 
Plašila a  Karla Koldinského, byly 
výše zmíněné pocity a emoce kape-
ly největším dárkem, který jim za 
dlouholetou pedagogickou činnost 
mohli Black Buřiňos předat.

Celý koncert trval 2 hodiny a 26 
minut. Zajisté by se našli tací, kteří 
by zapochybovali, zda takto dlouhé 
vystoupení může udržet nasazenou 
laťku po celou dobu a neupadnout 
do kategorie – nuda. Jedním slo-
vem – může. Nepřetočila jsem ani 
minutu koncertu, jelikož od samé-
ho začátku vás kapela „vtáhla do 
děje“ a  pustil vás až vřelý potlesk 
publika po závěrečné skladbě.

Třešničkou na dortu celého kon-

    

certu bylo propojení zakládajících 
a  současných členů, kteří po delší 
době vystoupili společně na jed-
nom podiu a ukončili tak narozeni-
nový koncert dixielandové kapely 
Black Buřiňos společně.

Dixieland Black Buřiňos během 
11 let prošel generační obměnou, 
jen jeden post zůstal se zakládají-
cím členem, ale všechna jména jsou 
důležitým prvkem v 11leté činnosti 
tohoto úspěšného dixielandu.

V  roce 2005 kapela začínala 
v tomto složení: Pavel Zemen – kla-
rinet, Josef Marčík – saxofon, Adam 
Hejna – trumpeta, Ondřej Bahník 

– pozoun, Ladislav Lejnar – tuba, 
Filip Kolář – klavír, Pavel Plašil ml. 
– bicí. Od roku 2008 začala již zmi-
ňovaná generační obměna, která se 
ustálila na toto obsazení: Vojtěch 
Hájek – klarinet, Karel Štrégl ml. 
- saxofon, Václav Hloušek – trum-
peta, Jan Ptáček – pozoun, Pavel 
Hlubuček – tuba, Ondřej Blažek – 
klavír, Pavel Plašil ml. – bicí.

Nesmím opomenout ještě dvě 
jména: Mgr. Pavel Plašil a Mgr. Ka-
rel Koldinský.

S  kapelou se již pár let potká-
váme, některé členy znám od dět-
ských let, některé jsem poznala až 

díky práci v ZUŠ, ale po zhlédnutí 
video záznamu jsem si uvědomila, 
jak moc mě tato kapela ovlivnila, 
jak moc jsem si je „pustila“ do své-
ho života a i když nás pojí „pouze“ 
přátelství, jak moc jsem na ně pyš-
ná!

Co říci závěrem?
Lidskost, vřelost, pokora a  přá-

telství - tyto vlastnosti spojují čle-
ny Mladého týnišťského big bandu 
i  Black Buřiňos a  svým způsobem 
je dělají výjimečnými.

Tereza Myšáková
fotogalerii naleznete  
 na 2. straně obálky
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PROBěHlO Ve sluníčku

   

MěstO Plné stRAšiDel

Dne 3. 11. se uskutečnil již 5. roč-
ník akce Město plné strašidel, které 
pořádá DDM Týniště nad Orlicí. 
V  okolí náměstí a  parku se zaby-
dlela milá a  usměvavá strašidýlka, 
která potěšila skoro 150 dětí svý-
mi veselými úkoly. Celé rodinky, 
mnohdy v kostýmech a s lampion-
ky, se vydaly na putování po deví-
ti stanovištích, na kterých mohly 
potkat čarodějnici, čertovskou ba-
bičku, bílou paní, hejkala, kostliv-
ce, vodníka nebo bludičky. Jedno 
stanoviště si nachystalo také MC 
Ratolest. Jejich vtipný tříhlavý drak 
vykouzlil úsměvy na mnoha tvá-
řích – děkujeme za spolupráci! Pro 
starší zájemce byl nachystán šifro-
vací závod týmů. Jednotlivé týmy se 

musely pomocí luštění šifer pohy-
bovat mezi strašidly a získávat hes-
la. Závod nakonec vyhrála dvojice 
Anna Sedláčková, Žaneta Hudeč-
ková v  čase 37 minut. Gratuluje-
me! Děkujeme všem pomocníkům, 
kteří se na akci podíleli, a těšíme se 
zase příští rok!

PODZiMní PRÁZDniny

26.  10. brzy ráno se na nádraží 
v  Týništi nad Orlicí sešlo 25 dětí 
i dospělých, kteří se rozhodli strávit 
prázdninový den na výletě s DDM 
Týniště nad Orlicí. Naším cílem 
byla Petřínská rozhledna a zrcadlo-
vé bludiště v Praze. Po cestě vlakem 
a  tramvají, která byla pro některé 
zážitkem sama o  sobě, nás čekala 
cesta lanovkou na kopec a násled-

   

ný výšlap na rozhlednu. Když jsme 
se do sytosti vynadívali na pražské 
panorama, dali jsme si svačinu, na-
koupili suvenýry a šli se zasmát do 
zrcadlového bludiště. Zvládli jsme 
ulovit i  jednu kešku těsně pod vr-
cholem. Jelikož nám příliš nepřálo 
počasí, rozhodli jsme se, že zbylý 
čas strávíme na akci Deskohraní, 
kde si každý mohl půjčit a vyzkou-
šet netradiční i  tradiční deskové 
společenské hry. Potom jsme se 
příjemně unaveni vydali na zpáteč-
ní cestu domů, natěšeni na nějaký 
další výlet. Za fotografie děkujeme 
Radce Bartošové.

cVVZ

Každoročně v  polovině listopadu 
probíhá v některém z českých měst 

akce pro lidi, kteří pracují s dětmi 
ve volném čase. Celostátní vzájem-
ná výměna zkušeností (CVVZ) je 
víkendovou bombou, kde se opět 
letos týnišťský tým z DDM nechal 
nabít energií, nápady a  novými 
podněty pro činnost s dětmi nejen 
během roku, ale i na letních tábo-
rech. Téměř 800 účastníků, lekto-
rů a  pořadatelů, hromada dílen, 
seminářů, výukových programů, 
přednášek, sportů, her, deskovek, 
zkušeností a  energie. Zkrátka ví-
kend, který stojí za to. My z Týni-
ště jsme přispěli i z pozice lektorů, 
nabídli jsme programy Arteterapie, 
Život aupair, Vánoční mix a Pexesi-
ádu, které měli velmi dobré ohlasy. 
Těšíme se zase za rok, tentokrát do 
Šumperka.

Eva Jenčíková

Celostátní vzájemná výměna zkušeností - Šumperk 2016 5. ročník akce Město plné strašidel ...

   

■ 1. 12. MikulÁšské čeRtění 15 – 16.30 hod.
Ve velké tělocvičně ZŠ sportujeme, závodíme a hrajeme si v čertovsko-
mikulášském ladění. Akce je určena pro děti z 1. – 5. třídy. Startovné 
20 Kč. S sebou čisté sportovní boty, sportovní oblečení a pití. Případný 
doprovod přezutí.
 
■ 6. 12. PeDiG 17.30 – 20 hod.
Podvečerní dílna pro dospělé i zručné děti. Začátečníky naučíme, pokro-
čilé povzbudíme.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.
 
■ 7. 12. tuRnAJ fARMÁř 16.30 – 18 hod.
Hra, která baví každého. Rychlá pravidla umíte za pár minut. Hrát 
mohou děti i dospělí. Startovné 20 Kč. Možnost vyzkoušení dalších her 
v herním klubu.
 
■ 13. 12. VÁnOční fiMO 17.30 – 19.30 hod.
Z polymerové hmoty tentokrát vytvoříme drobné ozdoby na stromeček, 

malé dárečky, visačky na dárky nebo vánoční přání. Cena 40 Kč + spotře-
bovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.
 
■ 18. 12. AnDělské ZVOnění 14 – 17.30 hod.
Zlatou adventní neděli můžete strávit mezi anděly. Připraveny budou od 
14 do 16 hod. vánoční dílny, posezení a hry. Od 16 hod. pak následuje 
vánoční program na jevišti, kde zahrají děti z hudebních kroužků a svá 
představení uvedou DS Poškoláci.
 
■ 20. 12. PeDiG 17.30 – 20 hod.
Podvečerní dílna pro dospělé i zručné děti. Začátečníky naučíme, pokro-
čilé povzbudíme.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.
 
■ 21. 12. tuRnAJ AktiVity 16.30 – 18 hod.
Vánoční pohoda může být i aktivní. Přijďte ve dvojici s kýmkoliv vy-
zkoušet Aktivity a užít si spoustu legrace. Doporučujeme i pro rodinné 
příslušníky. Startovné 20 Kč.
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kOnceRty A VystOuPení ŽÁků Zuš 
V čAse PřeDVÁnOčníM, VÁnOčníM A nOVOROčníM

     V tomto roce nás čekalo několik 
akcí:
•	 novoroční jízda
•	 zimní a jarní příprava
•	 čištění Orlice
•	 závody českého poháru junio-

ru ve sjezdu
•	 MČR juniorů ve sjezdu
•	 Slovinsko - Jalovec
•	 Sraz bývalých členů
•	 splutí Orlice
•	 soustředění s mládeží
•	 maraton v Itálii
•	 východočeský maraton
•	 oblastní závody
Jako tradičně 1.  ledna jsme se 

sešli v  loděnici na Novoroční pro-
jížďku po Orlici od loděnice k elek-
trárně v Albrechticích a zpátky. Se-
šli jsme se v hojném počtu, počasí 
přálo a  nemrzlo, přesto se jen pár 
odvážlivců vypravilo na projížďku.

Zimní příprava probíhá zejména 
v  tělocvičně – posilování a  kolek-
tivní sporty, v  plaveckém bazénu 
– technika pádlování a eskymácký 
obrat, na horách – vytrvalost na 
běžkách. Sezóna sjezdových závo-
dů začíná již koncem března, a tak 

dorostenci začínají trénovat již 
v únoru.

Každoročně se účastníme čištění 
řeky Orlice, kde v přiděleném úse-
ku probíhá sběr toho co nám voda 
a návštěvníci přinesli.

Závody českého poháru ve sjez-
du junioru a dospělých je celoroční 
soutěž skládající se z  osmi pohá-
rových závodů a  MČR v  dlouhém 
sjezdu a sprintu. Rostislav Švagr se 
na MČR v dlouhém sjezdu umístil 
na 3. místě a ve sprintu obsadil ne-
populární 4. místo. Zajistil si jako 
první loď místo v reprezentačním B 
týmu. V příštím roce bude bojovat 
o nominaci na ME juniorů.

V červnu se členové našeho od-
dílu vypravili do Julských Alp ve 
Slovinsku zdolat vrchol Jalovec: 
Díky nepříznivému počasí a  sně-
hové pokrývce jsme zdolali vrcholy 
Malá Mojstrovka a Ciprník tyčící se 
nad skokanským areálem Planica.

V červenci se uskutečnil sraz bý-
valých členů našeho oddílu a oslava 
80. narozenin dlouholetého před-
sedy oddílu kanoistiky Zdeňka 
Musila. Srazu se zúčastnilo více jak 

60 členů, kteří byli nebo stále jsou 
členy oddílu. Pro dobrou náladu 
zahrála vodácká kapela. Účastníci 
setkání mohli nahlédnout do kro-
niky kanoistického oddílu, kterou 
s  láskou a  pečlivostí sobě vlastní 
vedl Zdeněk. Byl to právě Zdeněk, 
který dlouhé roky vedl oddíl kano-
istiky a zasloužil se o rozvoj vodác-
tví v  Týništi nad Orlicí. Pod jeho 
vedením prošla řada dětí, které 
dokázal přitáhnout k  tomuto nád-
hernému sportu. Někteří z nich byli 
velmi úspěšnými reprezentanty Tý-
niště a  posbírali řadu sportovních 
úspěchů.

Je třeba také zdůraznit, že bez 
jeho neutuchajícího elánu by nebyl 
vodácký sport v Týništi tím, čím je. 
Měl hlavní podíl na vybudování lo-
děnice a celého areálu.

Za to vše mu patří velké poděko-
vání.

Jako každý rok jsme nemohli 
zapomenout na splutí Orlice, se za-
stávkou na oblíbeném občerstvova-
cím místě nejen všech vodáků, ale 
i cyklistů na Světlé,U Šatníka“.

S  našimi začínajícími vodáky 

jsme vyjeli trénovat na řeku Jizeru, 
peřej Paraplíčko, kde někteří po-
znali záludnosti divoké vody a zaži-
li své první nedobrovolné opuštění 
lodi.

Závěr sjezdařské sezóny jsou 
vždy maratony. Letos se dvou ma-
ratónu zúčastnil Rostislav Švagr, 
který v Itálii skončil celkově v juni-
orech na 8. místě a na mezinárod-
ním maratonu v  Krumlově na 10. 
místě. Východočeského maratonu 
z Týniště do Pardubic v délce 60km, 
se zúčastnili v  kategorii C2 Švagr 
Zdeněk a Vondráček Lukáš. Umís-
tili se na 4. místě ve své kategorii.

Na závěr závodní sezóny se naši 
mladí členové zúčastnili slalomů 
v Třebechovicích pod Orebem, pro 
některé to byly první závody a cen-
né zkušenosti.

Přijďte mezi nás, chlapci a  děv-
čata, pokud chcete vyzkoušet své 
dovednosti v jízdě na lodi. Od pro-
since pořádáme výuku pro mladé 
začátečníky v bazénu v Hradci Krá-
lové.

předseda oddílu kanoistiky 
Martin Křišťan

sk týniště nAD ORlicí ODDíl kAnOistiky - OHléDnutí ZA ROkeM 2016

Novoroční jízda ... Sraz bývalých členů oddílu ...

   

■ 2. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu, Žesťový soubor 17.00 hod.  
– Petrovice
■ 5. prosince Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarné-
ho oboru 18.00 hod. – sál ZUŠ Týniště nad Orlicí
■  12. prosince Adventní koncert žáků Zuš 17.00 hod. - kostel sv. Miku-
láše v Týništi nad Orlicí
■  13. prosince Vánoční koncert žáků Zuš 15.00 hodin - Klub důchodců 
Týniště nad Orlicí
■  14. prosince Adventní koncert vystoupení žáků Zuš a její pobočky 
v Borohrádku 18.00 hod. – sál kina Borohrádek
■  16. prosince Vánoční besídka literárně dramatického oboru ZUŠ 
18.00 hod. - sál ZUŠ Týniště nad Orlicí 
■ 19. prosince Vánoční koncert žáků Zuš 15.00 hod. – Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí
■ 19. prosince Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarné-
ho oboru 18.00 hod. – sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

■ 17. prosince Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor 
a sólisté Zuš Kostel sv. Petra a Pavla, Voděrady, 16.00 hodin
■  18. prosince Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor 
a sólisté Zuš Kostel sv. Michaela Archanděla, Borohrádek, 17.00 hodin
■ 25. prosince Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční - orchestr, sbor 
a sólisté Zuš Kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí – 10.00 hodin

Připravujeme

■  8. ledna 2017 novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu
V neděli 8. ledna 2017 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 14:00 
a 17:00 hodin a hostem kapely bude zpěvák Martin Růža.
Vstupenky na koncerty můžete zakoupit v kanceláři ZUŠ nebo si je 
objednat na tel. čísle 775 188 450 od 21. listopadu 2016.
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ZDRAVÁ PětkA
   

Že je zdraví pro každého z nás 
velice důležité a  je potřeba si ho 
chránit, všichni dobře víme. Děti 
z  Mateřské školy Město Týniště 
nad Orlicí se vše o  zdraví, a  jak 
o  ně pečovat, dozvěděly v  rámci 
čtrnáctidenního tematického blo-

ku „Moje tělo a zdraví“.
Součástí byla také Beseda z na-

dačního fondu Albert „ZDRA-
VÁ PĚTKA“. Lektorka dětem ve 
třídách zajistila program, kdy se 
hravou a  zábavnou formou do-
zvěděly o  zdravé a  nezdravé vý-

   

živě, potravinách, proč je pro nás 
důležitý pohyb, poznávaly a třídi-
ly ovoce a  zeleninu. Nejvíce děti 
zaujala ochutnávka ovoce a krea-
tivní tvoření ze zeleniny. Beseda 
byla pro děti velkým přínosem, 
získaly spoustu nových poznatků 

ohledně zdravého životního stylu.

Denisa Křížková

fotogalerii naleznete 
 na 3. straně obálky

Vánoční koncert s Jaroslavem Svěceným
Římskokatolická farnost v Týništi nad Orlicípřipravuje vánoční koncert, který se bude konat

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

Hlavním hostem programu bude populární houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Bližší informace najdete na plakátech. Těšíme se na vaši účast.

     

Divadlo v Mš u Dubu
Opět do naší mateřské školy za-

vítalo divadlo „U  staré herečky“- 
Přijeli k nám s pohádkou „Zvířátka 
a  loupežníci“. Děti držely palečky 
všem zvířátkům, aby pohádka dob-
ře dopadla, a vyplatilo se to. Herce 
děti odměnily velkým potleskem. 
Všem se nám pohádka moc líbila 
a už se těšíme, až k nám herci zno-
vu přijedou.

Vítání občánků
V sobotu 12. 11. 2016 jsme při-

vítali nové občánky našeho města 
Týniště nad Orlicí.

Tentokrát měl velkou radost Ma-
týsek ze třídy Ptáčků, který přivítal 
své dvě sestřičky.

Byla to pro něho i jeho rodiče ve-
liká událost. A my jsme byli rádi, že 
jsme u ní mohli být.

taneční vystoupení Avatar
Děti z naší mateřské školy navští-

vily taneční vystoupení „Avatar“ 
taneční skupiny Smot Art Týniště 
nad Orlicí. Pod vedením paní Jiři-
ny Bednářové v divadle děti viděly 
své kamarády a někteří i své souro-
zence.

interaktivní tabule 
Děti se s interaktivní tabulí sezna-

mují spontánně. Mohou společně 

pozorovat a komunikovat při řešení 
úkolů. Paní učitelky si pro děti při-
pravují aktivity, které jsou zaměřeny 
na plnění úkolů a cílů vyplývajících 
z  Rámcového vzdělávacího progra-
mu pro předškolní vzdělávání. Pro 
děti je tato činnost velice zajímavá.

Bc. et Bc. Renata Horká
 

fotogalerii naleznete 
na 3. straně obálky
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9. ROčník čištění řek V PříRODníM PARku ORlice

centRuM liRA, Z.ú. – PReVentiVní sOciÁlní sluŽBA RAnÁ Péče

český čeRVený kříŽ

   

Již tradičně každoročně probíhá 
čištění řek v Přírodním parku Or-
lice od civilizačního odpadu. Eko-
logická akce proběhla o  víkendu 
16. a  17.  dubna  2016 (jarní část) 
a  ve dnech 15.  10.  – 16.  10.  2016 
(podzimní část). Co si představit 
pod pojmem civilizační odpad? Šlo 
hlavně o  odstranění plastu všeho 
druhu (PET lahve, plastové autodí-
ly, 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 naháze-
li sami lidé, či je jenom „odložili“ 
na břeh blízko koryta a voda je pak 
zanechala po zvýšených průtocích 
v  řečišti, v  zátokách či slepých ra-
menech.

Dobrovolná akce (jarní část) 
byla slavnostně zahájena v  sobotu 
16.  4.  2016 v  Kostelci nad Orlicí. 
Dubnový termín je pro čištění řek 
a přilehlých břehů optimální, pro-
tože odpady jsou „dobře“ vidět, 
v dalších týdnech totiž velmi rychle 
zarůstají vegetací. Díky příznivé-
mu počasí na akci přijelo přes 465 

účastníků především z  řad široké 
vodácké veřejnosti’od dětí, dospí-
vající mládeže až po vodáky dříve 
narozené. V některých lokalitách se 
připojili i pěší dobrovolníci sbírají-
cí odpady v  okolí řeky na březích 
a loukách.

S  ohledem na letošní celoroční 
nízký stav hladiny v řekách byla ve 
dnech 15. 10. – 16. 10. 2016 uspo-
řádána podzimní část dobrovolné 
akce s cílem se více zaměřit na vy-
čištění dna koryt řek v  Přírodním 
parku Orlice. Tato ekologická pod-
zimní aktivita byla velice úspěšná, 
neboť se podařilo „vylovit“ ze dna 
koryt řek především nepřeberné 
množství „uskladněných“ pneuma-
tik různých rozměrů.

Zvolený způsob odstraňování 
civilizačního odpadu z  koryta řek 
a  s  ohledem na charakter říčního 
meandru vyžadoval od účastníků 
akce určité vodácké zkušenosti. 
Přírodní park byl pro účely čištění 
řek rozdělen na 5 úseků. V sobotu 
se podařilo vyčistit řeku Divokou 
Orlici v úseku z Doudleb nad Or-
licí do Albrechtic nad Orlicí. Na 
Tiché Orlici se čistil úsek Čermná 
nad Orlicí – Albrechtice nad Or-

   

Jistě znáte (ať už ze zkušenosti 
vlastní nebo cizí) radostné obdo-
bí očekávání přírůstku do rodiny. 
Každý se těší na miminko po svém 
a plánuje si, jaké to bude, až se dě-
ťátko narodí, až si začne hrát… 
Jenže někdy se stane, že je všechno 
trochu jinak a u miminka se projeví 
závažné zdravotní postižení. Starost 
o zdraví dítěte a únava z intenzivní 
péče o  něj, obavy z  toho co bude, 
časté nepříznivé zprávy z úst lékařů, 
tyto a  další faktory obracejí rodině 
život naruby. Proto existují služby 
pro rodiny, které jim v této nelehké 
situaci pomáhají, a které se nazývají 
raná péče.

Raná péče má za cíl maximálně 
podpořit vývoj zdravotně postiže-
ného dítěte nebo dítěte s ohrožením 
zdravého vývoje a to od narození do 

7 let. Velmi důležitá je také podpora 
rodiny jako fungujícího celku a v ne-
poslední řadě podpora budování 
vztahů dítěte a jeho rodiny s okolím, 
širší rodinou, komunitou…

Velmi důležitý je také ekono-
mický přínos využívání služeb rané 
péče, kdy dochází k posilování nezá-
vislosti rodiny na institucích a  také 
ke snižování nutnosti ústavního po-
bytu dítěte.

Raná péče je především terénní 
službou, která je poskytována přímo 
v bydlišti klienta – poradkyně (spe-
ciální pedagog) navštěvuje rodinu 
v  jejím přirozeném prostředí, tedy 
doma. Obsah a  rozsah poskytova-
ných služeb vždy záleží na potřebě 
klientské rodiny. Poradkyně je od-
borník, který vyslechne rodiče, na-
bídne radu, poskytne informace, za-

   

je součástí federace Červeného 
kříže a  Červeného půlměsíce, ve 
které je už od loňského roku 190 
národních společností. Na konfe-
renci v Ženevě byly na závěr přijaty 
úkoly pro nejbližší období
•	 dodržovat principy humanity
•	 dostupnost zdravotní péče pro 

všechny
•	 posílení odolnosti populace 

vůči katastrofám
•	 seznamování veřejnosti se zá-

klady první pomoci.
I ČK v Týništi se připojil k plnění 

úkolů a uspořádal v  letošním roce 
dva kurzy Základů první pomoci 

   

licí. V  neděli byla čištěna Orlice 
v úseku z Albrechtic nad Orlicí do 
Hradce Králové. Každý úsek měl 
vedle účastníků k  dispozici lodě, 
pytle, rukavice a  pracovní kovové 
háky s  dřevěnou násadou pomocí 
kterých dobrovolníci „lovil“ civi-
lizační odpad z  méně dostupných 
míst v korytě a na břehu řeky. Na-
sbíraný odpad se svážel v lodích na 
předem vytypovaná stanoviště po-
dél řeky, kde se následně vykládal 
z  lodí. Bezprostředně po skončení 
akce v  neděli byl ze stanovišť za-
jištěn odvoz nasbíraného civilizač-
ního odpadu do sběrných dvorů 
obchodní společností Hradecké 
služby, a.s. Tímto koordinovaným 
postupem bylo zabráněno tomu, 
aby se nasbíraný odpad připravený 
k odvozu „neválel“ na těchto mís-
tech delší dobu. Jinak by pravděpo-
dobně došlo k rozšíření „divokých 
skládek“ a  smysl akce čištění řeky 
Orlice by měl následně negativní 
dopad. Z přibližně 70 km čištěného 
koryta a přilehlých břehů řek v Pří-
rodním parku Orlice bylo odveze-
no na cca 6,5 t civilizačního odpa-
du. Všem dobrovolníkům, kteří se 
ve svém volném víkendovém čase 

zúčastnili této ekologické aktivity 
patří velký dík.

Akci se podařilo uskutečnit také 
díky finanční podpoře města Týni-
ště nad Orlicí, úřadu Královéhra-
deckého kraje, Hradeckých služeb, 
a.s., Povodí Labe, s.p., řady měst 
a obcí, jejímž katastrálním územím 
protéká řeka Orlice, a dalších part-
nerů. Více informací o  ekologické 
činnosti v Přírodním parku Orlice 
naleznete na internetových strán-
kách http://orlice.hradectivodaci.
cz/ Vzrůstající počet účastníků 
akce a  partnerů projektu dokládá 
význam této ekologické aktivity pro 
další léta. Některé lokality v  oko-
lí Nepasic nebo Blešna jsou stále 
zanesené civilizačními odpady, že 
nebylo možné je přes velké úsilí 
účastníků vyčistit během této akce 
a bude nutné se jim věnovat v dal-
ších letech s  větším počtem osob 
a  větším materiálně technickým 
zabezpečením. Problémem také 
zůstávají některá místa, kde byly 
a  jsou břehy používány jako černé 
skládky civilizačního odpadu.

Ing. Jiří Roušavý

   

půjčí hračky či pomůcky, které jsou 
pro podporu vývoje dítěte vhodné, 
pomáhá rodičům orientovat se 
v nezvyklé situaci… Zkrátka je pro 
rodinu podporou i průvodkyní ne-
lehkým obdobím.

Rodiny mají možnost využít také 
ambulantní programy, které mají 
diagnostický či podpůrně terapeu-
tický charakter. Jedná se například 
o  posouzení zrakových funkcí, po-
souzení pohybového vývoje dítěte, 
screening symptomatiky poruch 
autistického spektra, stimulaci zra-
ku a zrakový trénink, muzikoterapii 
a nácviky sociálních dovedností, ko-
munikace a hry.

Pracoviště pro Královéhradecký 
kraj je na adrese Třída E. Beneše 
1549 v  Hradci Králové. V  těchto 
prostorách probíhají výše zmíněné 

ambulantní programy, které v přípa-
dě potřeby doplňují terénní formu 
služby raná péče.

Centrum LIRA, z.ú.(do 
31.  12.  2015 Středisko pro ranou 
péči Liberec, o. p. s.) poskytuje služ-
by rodinám dětí s postižením v ce-
lém Královéhradeckém kraji již 22 
let.

Pro žádost o služby rané péče ne-
potřebuje rodina potvrzení od léka-
ře ani žádné jiné doporučení.

Děkujeme tímto městu Týništi 
nad Orlicí za finanční podporu čin-
nosti naší organizace v roce 2016.

Informace o  službách rané péče 
i o našem Centru najdete na www.
centrumlira.cz

Kontaktovat nás můžete na e-
-mailu: info@centrumlira.cz nebo 
na telefonu: 724 400 832.

   

pro veřejnost – v červnu a v říjnu. 
Lektorkou byla výborná sestra Zá-
chranné služby Královéhradeckého 
kraje Leona Lepková, která vše do-
plnila svými dlouholetými zkuše-
nostmi. Obě akce se zdařily, účast-
nilo se 53 dobrovolníků.

Poděkování patří hlavně městu 

Týniště nad Orlicí za finanční pří-
spěvek k  provedení školení, vede-
ní Geriatrického centra a  Městské 
knihovně Týniště nad Orlicí za za-
půjčení svých prostor.

Za ČK Milena Herelová
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ZAsněŽené kniŽní tiPy

     

Vážení milovníci a  příznivci 
knih,

z novinek roku 2016 jsme pro vás 
připravili několik námětů na čtení 
nebo na vánoční dárek.

Pro nejmenší:
Petra Braunová: Johana s  dlou-

hýma nohama
Zuzana Pospíšilová: Prázdniny 

s drakem
Eszes Hajnalová: Hmyzáčci
Lenka Dragounová: Ježíšek 

a jeho andílci
Příběhy ze života:
David Walliams: Dědečkův velký 

útěk
Pavla Holanová: Klub Amazonek
Ivona Březinová: Vítej, Karle!
Keris Staintonová: Lucinka a vá-

noční přání
Dobrodružné příběhy:
Adéla Moravcová: Výletovník

Josef Hendrych: Dvojčata na sto-
pě - Záhada v muzeu

Petra Štarková: Pirát jménem 
Šampaňský

Sandra Vebrová: Ducháčkovic 
rodina, aneb, Mlžani v nesnázích

Pro dospívající:
Raina Telgemeirová: Ségry
Jeff Kinney: Deník malého pose-

routky 10.
R.R.Russell: Deník mimoňky 9.
Siléne Edgarová: Adéla na svatbě 

královny Margot
Pro ženy:
Aňa Geislerová: P.S.
Marie Doležalová: Kafe a cigárko
Rowan Coleman: Rodina ze dne 

na den
Radka Třeštíková: Bábovky
Táňa Keleová-Vasilková: Vůně 

života
Tereza Boučková: Život je nád-

herný
Barbara Nesvadbová: Laskonky
Marta Davouze: Loď v Bretani
Pro muže:
Dominik Dán: Cela číslo 17
Douglas Preston- Lincoln Child: 

Karmínový břeh
Gari Kasparov: Zima přichází
Josef Bernard Prokop: Václav IV. 

- Tajná kronika velké doby malého 
krále

Psychologické:
Richard Sklář: Vila na Sadové
Ruta Sepetysová: Sůl moře
Ryan Gattis: Šest dní hněvu
Jordi Llobregat: Vesaliovo tajem-

ství
Detektivní:
Bernard Minier: Tma
Henning Mankell : Pyramida
Peter May: Kritik
James Patterson: Čtrnáctý hřích

Vítězslav Jareš: 12. 12.
Deon Meyer: 7 dní
Humoristické:
Moravec: Enter, mami!
Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
Evžen Boček: Aristokratka na 

koni
Robert Fulghum: Poprask v  sý-

rové uličce
Jim Rice a Laura Taitová: Nejlep-

ší věc, která se mi nikdy nestala
naučné publikace:
Edward Hollis: Skrytý život bu-

dov
Václav Cílek: Co se děje se svě-

tem?
Petr Koukal: Jsem
Zbygniew Czendlik: Postel, hos-

poda, kostel

Městská knihovna Týniště nad Orlicí
oznamuje návštěvníkům, že bude uzavřena

od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017

Poslední půjčování v dětském oddělení se uskuteční
ve středu 21. prosince 2016 od 13 - 17 hodin

Poslední půjčování v dospělém oddělení se uskuteční
 ve čtvrtek 22. prosince 2016 od 8 - 12 13 - 17 hodin

Mikuláš s čerty opět na Bobkárně
V sobotu 3. prosince od 15:30 hod

 přijde na Bobkárnu tradičně Mikuláš s čerty. Ty hodné děti  
odmění malou pozorností, děti si budou moci s čerty zatančit,  

a také se vyfotografovat. Tradičně bude probíhat soutěž  
o nejlepší obrázek nebo výrobek. Přijďte se pobavit.

Srdečně všechny zve Městský výbor KSĆM v Týništi nad Orlicí

HAllOween V křiVicícH

     

I  když je Halloween anglosaský 
svátek, tak v Křivicích to je důvod 
se sejít a  strávit společně krásné 
odpoledne. V  naší bývalé škole si 
rodiče s dětmi nejdřív vyrobili ha-

lloweenské ozdoby do květináčů 
a lampiony. Když se setmělo, vyda-
ly se děti s  vyrobenými lampiony 
na stezku odvahy, kde na ně čekal 
kostlivec, duch a  zombie. Jako vy-

koupení musely děti zazpívat nebo 
říct básničku, jinak by je tato tří-
členná družina nepustila zpět. Mu-
sím říct, že máme v Křivicích vel-
mi statečné děti, protože všechny 

zvládly stezku odvahy bez rodičů 
a zasloužily si odměnu.

Simona Pechová
foto na druhé straně obálky
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VeřeJnÁ VýZVA  
Městská policie žádá občany, aby po dobu ale-
spoň 3 měsíců nevstupovali v blízkosti síd-
liště u Dubu do lesa a na přilehlé pozemky. 
Hrozí zde riziko napadení zvěří. V souvislosti 
s touto situací došlo k povolení odstřelu zvěře  
i na nehonebních pozemcích a oprávněné oso-
by můžou odstřel provádět i v bezprostřední 
blízkosti sídliště U Dubu i ve večerní a noční 
době. Proto je nutné z hlediska bezpečnosti 
i v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti. 

Děkujeme za pochopení 
 Martin Štěpánek DiS. - velitel MP

 MVDr. Jaroslav Šedivý - veterinární lékař

OBlAstní VýstAVA kRÁlíků, HOluBů A DRůBeŽe

škOlní DRuŽinA A JeJí VýcHOVně -  
VZDělÁVAcí činnOst V ZÁklADní škOle

OsOBní Asistenti Z ORGAniZAce HeweR POMÁHAJí k sOBěstAčnOsti

    

Paní Jana už od svých devatenác-
ti let, tedy již téměř třicet let, bojuje 
s  roztroušenou sklerózou. Nemoc 
se bohužel neustále zhoršuje a  je 
nutné situaci řešit – tím spíš, že 
Jana je zároveň manželkou a  má-
mou středoškoláka Honzy. Naštěstí 
se Jana rozhodla se svým osudem 
bojovat, aby mohla rodina zůstat 
pohromadě. Protože tráví většinu 
času na lůžku, dochází do rodiny 
osobní asistentka, která jí pomáhá 
s  osobní hygienou, polohováním, 
podáváním jídla a  podobnými 
úkony. Někdy si spolu jen vyjedou 
do parku, když manžel ani syn ne-
mohou, případně zajdou společně 
nakoupit. Manžel tak může i  na-
dále chodit do práce a být své ženě 
oporou nejen po finanční stránce - 
při tom má jistotu, že je o ni dobře 
postaráno.

Panu Pavlovi zase před několika 
lety zemřela jeho milovaná žena. 
Brzy poté ho navíc postihla mozko-
vá příhoda, po které má znehybně-
nou levou polovinu těla a má potíže 
s rovnováhou. Bez opory chodítka 
by upadl na zem. Za Pavlem každý 

den již pár let dochází jeho osobní 
asistent a také dobrý přítel Martin, 
aby mu připravil jídlo, obstaral ná-
kupy a domácnost. Rádi spolu luš-
tí křížovky a  v  létě jezdí na chatu 
k Pavlovým známým. Díky pomoci 
Martina tak pan Pavel může zůstat 
ve svém bytě a i když mu manželka 
stále chybí, necítí se tak osamělý.

Osobní asistenti neziskové or-
ganizace HEWER, z.s., pomáhají 
právě takovým lidem, jako jsou 
Jana a Pavel, aby i přes svá zdravot-
ní omezení mohli důstojně žít ve 
svém domácím prostředí. Klienty 
HEWERu jsou zdravotně handica-
povaní různého věku, dlouhodobě 
nemocní, senioři či lidé po úraze. 
Ti všichni se na HEWER mohou 
obrátit a  využít registrované soci-
ální služby osobní asistence. Jak 
říká Hana Karmanská, vedoucí 
střediska osobní asistence HEWER 
v Královéhradeckém kraji: „Pokud 
je to jenom trochu možné, vždy se 
snažíme zajistit službu dle přání 
klienta, tedy kdykoliv během 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu včetně 
svátků a  víkendů. Navíc na místě, 

které si klient určí. Napište nám či 
zavolejte, rádi pro Vás najdeme to 
nejlepší řešení.“

Osobní asistence je službou, 
která významně zkvalitňuje život 
klienta. Asistenti se stávají sou-
částí domácnosti a  rodiny klien-
ta. Nezbytným předpokladem je 
zde oboustranná důvěra. „Výběru 
a  vzdělávání asistentů věnujeme 
velkou péči, nejde přece jen o prá-
ci, ale spíše o službu, doprovázení.“, 
dodává Hana Karmanská.

V  celém Královéhradeckém 
kraji pomohli asistenti organizace 
HEWER v  letošním roce více než 
140 klientům. Díky podpoře Krá-
lovéhradeckého kraje, grantu Lesy 
ČR i města jsou tyto služby k dis-
pozici také občanům Týniště nad 
Orlicí.

Kontakt: HEWER, z.s., vedou-
cí střediska Hana Karmanská, tel.: 
736 505 553 (po-pá

8-14hod), email: hradecko@
hewer.org, www.hewer.orga popo-
vídá si, kdykoliv

     

29.  října proběhla v  chovatel-
ském areálu v  Týništi nad Orlicí 
Oblastní výstava králíků, holubů 
a drůbeže, spojená s celostátní vý-
stavou králíků českých albínů a ho-
totských bílých. Na výstavě bylo 
vystaveno 445 králíků, 147 holubů 
a 90 kusů drůbeže. Byla to největší 
výstava v  poslední době. Pestrost 
vystavovaných plemen překvapila 
návštěvníky i posuzovatele jednot-

livých druhů zvířat. Bylo se oprav-
du na co koukat, a  i náročný cho-
vatel si mohl vybrat kvalitní jedince 
do svého chovu.

Králíkáři soutěžili o nejlepší ko-
lekce čtyřčlenné a  tříčlenné, dále 
o  nejlepší jednotlivce. Holubá-
ři měli soutěž o  nejlepší kolekce 
a  nejlepší jednotlivce, stejně tak 
i  chovatelé drůbeže. Další kvalitní 
zvířata byla odměněna čestnými 

cenami. Udělené poháry a  čestné 
ceny svoji kvalitou příjemně pře-
kvapily oceněné, a je potřeba podě-
kovat městu Týniště nad Orlicí, za 
dotaci na tyto poháry a ceny. Je jen 
škoda, že málo občanů města se na 
výstavu přijde podívat, protože vět-
šina návštěvníků byla z okolí i dosti 
vzdáleného. I  tak výstava skončila 
úspěchem a chovatelé již přemýšlejí 
o další výstavě v roce 2017.

V  tomto roce ještě proběhne 
3. prosince výstava králíků aljaška, 
havana, durynský a  králíků tříslo-
vých a saténových. 10. prosince pak 
proběhne celostátní výstava králíků 
činčila velká a 14. ledna 2017 celo-
státní výstava králíků rexů.

MUDr. Jan Vaník
jednatel ZO ČSCH Týniště nad 

Orlicí

   

I v tomto školním roce 2016 -2017 
vychází náplň školní družiny ze Škol-
ního vzdělávacího programu naší 
školy.

Jeho součástí je výchovně – vzdě-
lávací činnost, která se skládá jak 
z  esteticko- výchovných, odpočin-
kových, sebevzdělávacích, sportov-
ních i rekreačních částí. Ty se střídají 
s ohledem na potřeby a zájmy dítěte.

Každý týden všechna odděle-
ní navštěvují tělocvičnu za účelem 
sportovního vyžití, děti vyrábějí vý-
robky z  různých materiálů, malují 
i  kreslí v  prostorách školní družiny, 
podnikají v  případě příznivého po-
časí vycházky do městského parku. 
Právě tam nacházejí uplatnění nová 
švihadla, obruče i míče.

V  nově a  vkusně vymalovaném 

prostoru ŠD také probíhají prezenta-
ce městské knihovny. Jejich součástí 
není jen seznámení s  novinkami, 
ale i různé soutěže a hry o zajímavé 
ceny. Součástí spolupráce s městskou 
knihovnou je i zapůjčení knih, které 
jsou využity při čtenářských chvil-
kách v odděleních. Děti se s knihami 
seznamují formou četby a vyprávění 
děje.

Při výčtu činností dětí nesmíme 
zapomenout ani na odpočinkovou 
a  rekreační činnost, při které děti 
v  neřízené činnosti plně využívají 
nových stavebnic a  společenských 
her. Tím vším se školní družina stává 
nedílnou součástí volnočasových ak-
tivit dětí, a neslouží jen k pouhému 
hlídání.

vychovatelky školní družiny



   

■ 6. 12. a 7. 12. (út, st) Bazárek fOfík se prezentuje a nabízí, od 10 do 
12 h. a 15-18 h.

■ 7. 12. (st) MikulÁšskÁ nadílka pro děti! lOutkOVé DiVADlO 
kOZlík hraje pro děti ohádku: Jak Mikuláš berlu ztratil + nadílka od 
Mikuláše, v malém sále Kulturního domu od 17 hodin.

■ 15. 12. (čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v Městské kniHOV-
ně, od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

■ 19.–21.  12.  (Po-st) VÁnOce v  Mc Ratolest – besídky, ochutnávka 
cukroví, dárky…

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

Plánujeme:
•	 Vánoční BesíDkA Mc Ratolest – tvoření, zpívání, divadlo….
•	 Prezentace a nabídky her, hraček, knížek…
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MAteřské centRuM RAtOlest

DAlší Akce V PROsinci:

kontakty výboru Mc Ratolest:

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

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

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC PROsIneC

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK 9:30-10:30

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

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

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

ÚT

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

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

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

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

sT

HeRnA
BATOlÁTKA 8-16 měsíců

ROlnIČKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

09:00-11:30
od 10:00

10:00-11:00

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

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

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

PÁ HeRnA s programem od 10 h.
(montessori herna a dílna)

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

14:00-18:00 
od 15:30 h.
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kultuRní, sPOlečenské A sPORtOVní Akce - PROsinec 2016
datum- den čas název místo konání typ akce

Čt 01. 12. 15:00 – 16:30
MikulÁšské čeRtění - Sportujeme, závodíme a hrajeme si 
v čertovskomikulášském ladění. Akce je určena pro děti z 1. – 5. třídy. 
Startovné 20 Kč. S sebou čisté sportovní boty, sportovní oblečení a pití. 
Případný doprovod přezutí.

Velká tělocvična ZŠ soutěž

Pá 02. 12.
17:00 Rozsvěcení vánočního stromu - Žesťový soubor Petrovice koncert

19:30 Koncert skupiny ŽAlMAn Velký sál KC koncert

So 03. 12.

8:00 – 12:00 speciální celostátní výstava králíků – Aljaška, Havana, Durýnský, 
Bílopesíkatý + Tříslový a Saténový Areál chovatelů výstava

15:30

MikulÁš s čeRty na Bobkárně
Ty hodné děti odmění malou pozorností, děti si budou moci s čerty zatančit, 
a také se vyfotografovat. Tradičně bude probíhat soutěž o nejlepší obrázek 
nebo výrobek.

Areál chovatelů Zábava, děti a rodiče

18:30 VÁnOční kOnceRt - s  populárním houslovým virtuosem Jaroslavem 
Svěceným. Bližší informace najdete na plakátech. Kostel sv. Mikuláše koncert

19:00 Věneček Velký sál KC Zábava, tanec

Ne 04. 12. 14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené Malý sál KC Zábava, tanec

Po 05. 12. 18:00 Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Sál ZUŠ Koncert, výstava

Út 06. 12. 17:30 – 20:00
PeDiG - Podvečerní dílna pro dospělé i zručné děti. Začátečníky naučíme, 
pokročilé povzbudíme. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, 
prosím, předem.

DDM Sluníčko hobby

St 07. 12.

17:00 – 19:00
MikulÁšskÁ nadílka pro děti!
lOutkOVé DiVADlO KOZLÍK hraje pro děti pohádku: Jak Mikuláš berlu 
ztratil + nadílka od Mikuláše, v malém sále Kulturního domu.

MC Ratolest děti a rodiče

16:30 – 18:00
tuRnAJ fARMÁř - Hra, která baví každého. Rychlá pravidla umíte za pár 
minut. Hrát mohou děti i dospělí. Startovné 20 Kč. Možnost vyzkoušení 
dalších her v herním klubu

DDM Sluníčko zábava

Pá 09. 12. 19:30 MicHAel – rockový muzikál NAROZENÝ Velký sál KC koncert

So 10. 12. 8:00 – 12:00 celostátní výstava králíků Činčila velká Areál chovatelů výstava

Po 12. 12. 17:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Kostel sv. Mikuláše koncert

Út 13. 12.

15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Klub důchodců koncert

17:30 – 19:30
VÁnOční fiMO - Z polymerové hmoty tentokrát vytvoříme drobné ozdoby 
na stromeček, malé dárečky, visačky na dárky nebo vánoční přání. Cena 40 Kč 
+ spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

DDM Sluníčko hobby

St 14. 12. 18:00 Adventní koncert - Vystoupení žáků ZUŠ a její pobočky v Borohrádku Sál kina - Borohrádek koncert

Čt 15. 12. 10:00 – 11:00 Pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně nejen pro děti a rodiče z MC 
Ratolest

Knihovna – dětské 
oddělení děti a rodiče

Pá 16. 12. 18:00 Vánoční besídka literárně dramatického oboru ZUŠ Sál ZUŠ zábava

So 17. 12. 16:00 Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor a sólisté ZUŠ Kostel sv. Petra 
a Pavla, Voděrady koncert

Ne 18. 12.

6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Pozor – změna termínu – 3. neděle Areál chovatelů výstava, hobby

14:00 – 17:30

AnDělské ZVOnění - Zlatou adventní neděli můžete strávit mezi anděly. 
Připraveny budou od 14 do 16 hod. vánoční dílny, posezení a hry. Od 16 
hod. pak následuje vánoční program na jevišti, kde zahrají děti z hudebních 
kroužků a svá představení uvedou DS Poškoláci.

Kulturní dům hobby, zábava, koncert, 
divadlo

17:00 Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor a sólisté ZUŠ
Kostel sv. Michaela 
Archanděla, 
Borohrádek

koncert

14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené Malý sál kulturního 
domu zábava, tanec

Po 19. 12.
15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Geriatrické centrum koncert

18:00 Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Sál ZUŠ koncert, výstava

Út 20. 12. 17:30 – 20:00
PeDiG - Podvečerní dílna pro dospělé i zručné děti. Začátečníky naučíme, 
pokročilé povzbudíme.Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, 
prosím, předem.

DDM Sluníčko hobby

St 21. 12. 16:30 – 18:00
tuRnAJ AktiVity - Vánoční pohoda může být i aktivní. Přijďte ve dvojici 
s kýmkoliv vyzkoušet Aktivity a užít si spoustu legrace. Doporučujeme i pro 
rodinné příslušníky. Startovné 20 Kč.

DDM Sluníčko soutěž

Ne 25. 12. 10:00 Jakub Jan Ryba – česká mše vánoční – orchestr, sbor a sólisté ZUŠ Kostel sv. Mikuláše 
Týniště n.O. koncert

Út 27. 12. 16:00 – 17:00 Oblastní soutěž zpěvných kanárů Areál chovatelů Soutěž, hobby

So 31. 12. 18:00 silVestROVský OHňOstROJ - se slavnostním přípitkem starostky Mírové náměstí
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českOBRAtRskÁ cíRkeV eVAnGelickÁ

     

Noc pokročila, den se přiblížil.
Římanům 13,12

Apoštol Pavel zvláštním způso-
bem užívá obrazu noci a  dne pro 
srovnání tohoto věku a  času, kdy 
přijde Kristus. Katastrofičtí scéná-
risté by konec světa přirovnali spíše 
k soumraku – germánští pohané ho 
nazývali „soumrakem bohů“. Ale 
Pavel nám jej naopak předkládá 
jako úsvit, jako svítání nového dne. 
To realita tohoto světa je nocí, kte-
rou z ní činí skutky temnoty: svár 
a závist, hýření a opilství, chlípnosti 
a  bezuzdnosti a  další špatné věci. 
My ale máme žít řádně jako ve dne. 
Tímto „řádným životem ve dne“ 
je život podle pravidel věku, kte-

rý přichází, podle pravidel Božího 
království.

Tato pravidla Pavel popisuje 
v předchozím oddíle: „Nikomu ne-
buďte nic dlužni, než abyste se na-
vzájem milovali“ (Řím 13,8) a „láska 
neudělá bližnímu nic zlého; je tedy 
láska naplněním zákona“ (13,10). 
To znamená, nečiň nic, co zraňuje 
nebo ničí život někoho jiného; láska 
k druhým lidem je tedy to, co zna-
mená žít řádně jako ve dne. Tuto 
Pavlovu myšlenku jinými slovy vy-
stihuje starý křesťanský hymnus Ubi 
caritas et amor: „Ten, kdo nemá lás-
ku, ten nemá nic, ale zůstává ve tmě 
a  smrti stínu. My však mějme rádi 
jeden druhého, a jak se sluší, choď-
me za dne jako děti světla.“

Ježíši, Synu Boží, ty jsi slíbil, že 
se vrátíš. Zachovej nás bdící a silné 
ve víře, abychom vydrželi čekat na 
tvůj příchod. Amen.

Píseň:

1. Noc ke konci se kloní a blízko 
je svit dne, nechť zajásají tóny vstříc 
hvězdě přejasné. I  ten, kdo radost 
ztratil, ať připojí svůj hlas a  jitřní 
hvězda vrátí tvým smutkům radost 
zas.

2. Ten, jemuž všechno slouží, se 
služebníkem stal, by zjevil lásku Boží 
a  dluh náš odepsal. Ten, koho vina 
víže, ať znovu povstane, vždyť Ježíš 
ruku z kříže podává k záchraně.

3. Noc temná ještě halí nejeden 

lidský žal. Pojď s námi Boha chválit, 
kdo stál jsi opodál. Ozářen Božím 
světlem unikneš temnotě a  nalez-
neš svůj Betlém i spásu v životě.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 277 Noc ke konci se kloní (ná-
pěv Johannes Petzold, text Jochen 
Klepper 1938 / M. Heryán)

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

11.  12.  – 10.30 h bohoslužby 
s nedělní školou.

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

Jaroslav Matuška

ZPRÁVA O činnOsti Městské POlicie – říJen 2016

   

■ Dne 1. 10. 2016 v 22:45 hod. městská policie obdržela te-
lefonické oznámení, že v  parku se nachází značně hlučná 
skupinka osob. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o skupi-
nu mladých mužů, u kterých doznívala radost z vyhraného 
sportovního utkání. Domluva – zjednán pořádek.
■ Dne 5. 10. 2016 v 13:00 hod. bylo přijato telefonické ozná-

mení, že v ulici Mostecká leží na chodníku u prodejny TELUX nějaký muž 
a okolo pobíhají děti. Na uvedeném místě byl hlídkou MP nalezen zjevně 
podnapilý muž z Albrechtic nad Orlicí, který stál opřený o lampu veřejné-
ho osvětlení a nebyl schopen samostatné chůze. Muž byl hlídkou převezen 
do místa bydliště, kde byl předán do péče družky. Projednáno v blokovém 
řízení.
■ Dne 11. 10. 2016 v 08:00 hod. městská policie přijala telefonické oznáme-
ní, že na veřejném prostranství před restaurací „Na Severu“ v ulici Okruž-
ní je poškozená lavička a stojan na jízdní kola. Na místě bylo strážníkem 
zjištěno, že neznámý vandal či vandalové poškodili rám lavičky. Evidová-

no jako přestupek proti majetku.
■ Dne 12. 10. 2016 v 15:30 hod. oznámil pracovník ostrahy prodejny PE-
NNY Market Týniště n.O., že v prodejně zadržel muže, který je podezřelý 
z krádeže zboží. Oznámeno Komisi pro projednávání přestupků města Tý-
niště nad Orlicí k projednání.
■ Dne 15. 10. 2016 v 03:10 hod. bylo strážníky v rámci hlídkové činnosti 
zjištěno, že na Mírovém náměstí leží na chodníku před barem Murphys 
nějaký muž. Následně bylo zjištěno, že příčinou počínání je značná pod-
napilost. Hlídkou MP byl dopraven do místa bydliště, kde byl předán do 
péče rodinných příslušníků. Projednáno v blokovém řízení.
■ Dne 29. 10. 2016 v 03:35 hod. byl při hlídkové činnosti strážníky přisti-
žen muž, který znečišťoval chodník před vstupem do budovy Komerční 
banky v ulici 17. listopadu, kde močil. Byla zjištěna totožnost, pro značnou 
podnapilost na místě neřešeno. Jako přestupek proti veřejnému pořádku 
řešeno a projednáno následně.

Jaroslav Forman – zástupce velitele MP

stOlní tenis V nAšeM Městě

ODDíl ORientAčníHO BěHu sk týniště nAD ORlicí

     

Zpráva o činnosti v roce 2016

Oddíl orientačního běhu při 
SK Týniště nad Orlicí sdružuje ve 
svých řadách 27 členů soutěžících 
od dětských kategorií po seniorské.

Členové se každoročně účastní 
soutěží Východočeského poháru 
OB, někteří pak i  soutěží celostát-
ního významu. Výsledky z  jed-
notlivých závodů můžete vidět na 
našem webu www.ob-tyniste.cz. 
Kromě těchto závodů se jednotliv-
ci případně i týmy složené z našich 
členů účastní dalších jednorázo-

vých závodů. Příkladem může být 
mistrovství republiky v  Rogainin-
gu, HROBu (horský orientační běh 
pořádaný vždy v  listopadu), dále 
pak „Beskydská sedmička (B7)“ 
a podobných extrémních akcí. Naši 
závodníci se pravidelně objevují 
v  seriálu běžeckých soutěží jako 
je „Týnišťská desítka“, „Běh týnišť-
skými pralesy“ či „Malá cena Velké 
Verandy“ (MCVV).

Nepsanou povinností každého 
člena oddílu je i účast na přípravě, 
organizaci a  pořádání závodu OB. 
Pro náš oddíl je přidělení takového 

závodu zavazující a snažíme se při-
stupovat k pořadatelství svědomitě. 
Vždyť taková příprava spočívající 
v projednání závodu s orgány státní 
správy, majiteli pozemků a  mapo-
vání prostoru trvá bezmála rok. 
Před závodem pak nastupují další 
úkoly spočívající v uspořádání cen-
tra závodu, občerstvení, sociální 
zázemí a  samozřejmě příprava zá-
vodního prostoru.

V  letošním roce jsme se pořa-
datelsky účastnili mezinárodních 
závodů v  MTBO pořádaných od-
dílem Mamuti z Lipovky ve dnech 

7 a  8.  5. s  centrem ve sportovním 
areálu v obci Čestice.

Ke konci soutěžní sezony naši 
trenéři naplánovali mapové sou-
středění do oblasti Adršpašských 
skal. Soustředění, které proběhlo 
za účasti závodníků oddílu Ma-
muti z Lipovky v termínu 21.10 až 
23.  10.  , bylo pojato jako příprava 
na nadcházející sezónu.

Celkově lze konstatovat, že letoš-
ní rok byl pro oddíl OB sportovně 
úspěšný a těšíme se na soutěžní rok 
2017.

Ivana Doležalová

     

Oddíl stolního tenisu SK Týni-
ště nad Orlicí má v současné době 
13 aktivních členů. Z  registrova-
ných členů jsou postavená dvě 
soutěžní družstva mužů, která 
hrají následující soutěže - regio-
nální přebor 2. třídy a regionální 

přebor 3. třídy. Herna stolního 
tenisu je také využívána DDM 
Týniště nad Orlicí a  je otevřená 
i  pro veřejnost. Rovněž musíme 
konstatovat, že došlo ke značné-
mu zlepšení hracích podmínek 
v herně tím, že bylo vybudováno 

samostatné plynové topení, došlo 
také k  vybavení botníkem a  čis-
tící zónou před vstupem do her-
ny. Pro letošní sezonu budou pro 
hráče zakoupeny dresy s  logem 
SK Týniště nad Orlicí, čímž bu-
dou splněny podmínky Soutěžní-

ho řádu pro tento sport. I nadále 
platí, že mezi sebou uvítáme další 
zájemce o stolní tenis.

Petr Sedláček st.
Oddíl ST Týniště nad Orlicí
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sk týniště nAD ORlicí - ODDíl kOšíkOVé

sk PetROVice nAD ORlicí - OHléDnutí ZA seZOnOu ROku 2016

sVAZ tělesně POstiŽenýcH týniště nAD ORlicí

   

Rádi bychom 
se s vámi podě-
lili o  naše spo-
lečné zážitky 
v letošním roce. 
Na výroční 
schůzi většina 

členů projevila zájem o  zajištění 
výletu do okolí, protože s  dopra-
vou už mají různé problémy. Na 
jaře jsme tedy společně navštívili 
zámek v Pardubicích. Zhlédli jsme 
velmi zajímavou a rozsáhlou expo-
zici o historii města, sbírky starých 
mincí a  výstavu přírody. Dál jsme 
pokračovali výletní lodí do Kuně-

tic. Uchvátil nás krásný výhled na 
Kunětickou horu a zároveň jsme se 
občerstvili v lodní1 restauraci.

V  říjnu jsme se vydali na pro-
hlídku lázeňského města Kudowa 
Zdrój v Polsku. Také tento výlet se 
vydařil a všem se líbil. Prošli jsme 
si tržnici, lázeňskou kolonádu, 
poseděli v  cukrárně a  zastavili se 
ve smažírně ryb, kde jsme mohli 
ochutnat různé rybí speciality.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat vedení města za poskytnu-
té dotace na naši činnost.

Lýdie Plančíková

     

Sportovní klub mimo svou spor-
tovní činnost pořádá i  akce zamě-
řené pro širokou veřejnost. Jsou to 
zejména „Čarodějnice“, „Dětský den“ 
ve spolupráci s MS Petrovice a spolu-
účast na „Vavřinecké pouti“ s Občan-
ským sdružením za rozvoj Petrovic. 

Nabízíme naše prostory i dalším or-
ganizacím s naší účastí. Ke konci roku 
proběhne v našem areálu akce: Sou-
těž ve výcviku psů, kterou zaštiťuje 
jezdecký klub Briliant v Petrovicích. 
Naše činnost bude zakončena jako 
každý rok Silvestrovským poseze-

ním.
Plánovaná přestavba kabin hrá-

čů a  sociálního zařízení na hři-
šti se neuskutečnila, protože se 
nám nepodařilo získat dotaci. 
Finanční příspěvek, který jsme od 
města Týniště nad Orlicí obdrželi, 

jsme použili v souladu se smlouvou. 
Věříme, že se nám dál bude dařit 
spolupráce s městem a že se nám po-
daří uskutečnit některé záměry, které 
budou v plánu na příští rok.

Za SK Petrovice – 
Ladislav Komárek, předseda

     

Oddíl košíkové patří v  rámci 
celého Sportovního klubu Týniště 
nad Orlicí ke druhému největšímu.

V  oblastních soutěžích máme 
v kalendářním roce 2016 celkem 6 
družstev. Soutěže se hrají systémem 
podzim – jaro.

Jedná se o  družstvo mužů, 
družstvo žen, družstvo juniorek 
U19, družstvo žáků U15, smíšené 
družstvo minižáků U11 a  smíšené 
družstvo U12. Úspěchu jsme do-
sáhli ve Východočeské lize, kde se 

ženy umístily na 3. místě. Juniorky 
U19 se umístily ve své soutěži na 
5. místě, družstvo U11 skončilo 
uprostřed výkonnostní tabulky. 
Protože náš oddíl navštěvuje hodně 
dětí, máme oproti loňskému roku 
od nové sezóny v  minižácích dvě 
družstva U11 a U12 a hrajeme dvě 
soutěže. Jedná se o  smíšená druž-
stva chlapců a dívek. Obě družstva 
si zatím vedou velmi dobře, U11 
jsou zatím dokonce na druhém 
místě a  svými výkony poměrně 
dobře sekundují vyhlášeným spor-
tovním střediskům. Stále probíhají 

nábory dětí z 1. a 2. tříd ZŠ. S dětmi 
trávíme i  čas mimo tréninky v  tě-
locvičně. Během roku jezdíme na 
soustředění na Suté Břehy, anebo 
do Rokytnice v  Orlických horách 
na chatu Jůlinčino údolí. Také jsme 
uspořádali již 2. ročník turnaje mi-
nižáků U12, o kterém jsme již čte-
náře Zpravodaje informovali.

Každoročně také pořádáme 
Basketbalový ples. Tento tradiční 
a největší ples v Týništi nad Orlicí 
bude v pořadí již 27. a bude se ko-
nat v pátek dne 17. 2. 2017. K tanci 

bude hrát skupina Koplahoband.

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat městu Týniště nad Orlicí, které 
financovalo nové basketbalové koše 
v hale U Dubu (ty stávající už ne-
splňovaly normy) a dále basketba-
lovému oddílu poskytlo každoroč-
ní finanční příspěvek ve výši 35.000 
Kč. Dále bych chtěl poděkovat tre-
nérům, dobrovolníkům a rodičům, 
bez nichž by náš oddíl také nemohl 
fungovat a účastnit se soutěží.

Za oddíl košíkové
Dostál Ivo



     

     

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 2016, kte-
ré proběhne v pátek 3. února 2017 
od 18 hodin v  Pelclově divadle 
v Rychnově nad Kněžnou.

Oceněno bude: 5 jednotlivců 
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 2016 
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:
•	 dlouhodobá, úspěšná trenérská 

činnost s mládeží i dospělými
•	 pozice osobního trenéra, trenéra 

kolektivů, který splnil kriteria 

pro ocenění jednotlivce nebo 
sportovního kolektivu dlouho-
dobá organizátorská funkcionář-
ská 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 2016, jmé-
no navrhovatele.

Akceptovány budou návrhy po-
dané na OS ČUS Rychnov n.Kn.,-
z.s. do 6. ledna 2017.

Oddíl sportovního kulečníku 
přihlásil do letošní sezóny dvě 
družstva v  technických disciplí-
nách a  jedno družstvo v  trojban-
du.

Družstvo A  hraje po loňském 

postupu druhou třídu a je po čty-
řech kolech na druhém místě prů-
běžného pořadí se třemi výhrami 
a jednou porážkou.

Družstvo B je ve třetí třídě na 
předposledním místě se třemi po-

rážkami a jednou výhrou.
V trojbandu je družstvo na tře-

tím místě po jedné výhře, jedné 
remíze a jedné prohře.

Pro všechny příznivce tohoto 
sportu jsou dveře otevřeny. Tele-

fon 739 337 562
Více sledujte na www.cmbs.cz 

sekce karambol

Radek Sedláček
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AnketA - sPORtOVec ROku 2016

sk BilliARD týniště nAD ORlicí

fRAncOuZský VečeR 2016

   

   Po roce znovu Spolek přátel 
města Týniště nad Orlicí pořádal 
Francouzský večer. Tradiční akce 
se skupinou Nos Dames se usku-
tečnila 13.  11. v  malém sále Kul-
turního domu. Zvolení malého 
sálu se ukázalo jako špatná volba, 
v  „naprásknutém“ sále se tlačilo 
kolem 120 diváků. Šansony v  po-
dání děvčat z Nos Dames byly jako 

vždy skvělé, provázené obrazovou 
projekcí a  doprovodným slovem 
Adama Prokeše. Francouzské sýry 
a víno k dokreslení atmosféry tra-
dičně podával pan Josef Vlček. Náš 
spolek v této léty ověřené a úspěš-
né kulturní akci chce pokračovat 
i v dalších letech.

Štěpán Tomašík, Spolek přátel 
města Týniště nad Orlicí
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ZPRÁVA O činnOsti 
ODDílu VOleJBAlu ZA R. 2016

25. ROčník BěHu týnišŤské Desítky

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

Tel.: 605 254 511
můžete i SMS. 

   

Oddíl volejbalu SK Týniště má 
celkem 35 členů, z toho je 26 děv-
čat z  oddílu mládeže a  9 hráček 
z oddílu žen. Volejbalová mládež 
hraje krajské soutěže ve svých vě-
kových kategoriích pod vedením 
Evy Jenčíkové a  Jany Bahníkové. 
Družstvo mladších žákyň čekají 
semifinálové boje o postup do jar-
ních, finálových skupin. Některá 
děvčata hostují v Třebechovicích, 
kde získávají další tréninkovou 
průpravu a herní zkušenosti. Dvě 
družstva minivolejbalu (A  a  B) 
hrají barevný minivolejbal. Druž-
stvo A  bude bojovat o  postup 
mezi nejlepší v kraji. Oddíly mlá-
deže sehrávají zápasy turnajovým 
způsobem. V  Týništi se pořádá 
turnaj barevného minivolejba-
lu tradičně koncem května pod 
názvem „Závěrečná“. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 30 družstev 
z celého kraje. Dobrou zprávou je, 

že na podzim 4 hráčky SK Týniště 
úspěšně prošly všeobecnými vo-
lejbalovými testy a dostaly se tak 
do výběru krajského centra mlá-
deže. Dík patří trenérkám i rodi-
čům, za jejich podporu mládež-
nického volejbalu v Týništi.

Družstvo žen se schází pravi-
delně 1x týdně v  rámci tréninku 
a  pravidelně se účastní zimního 
turnaje v  Holicích a  jarního tur-
naje v Česticích. V Holicích jsme 
letos obsadily krásné 3. místo 
z  pěti družstev krajského pře-
boru. Hrál se výborný volejbal 
a  i  přesto, že jsme se vždy po-
hybovaly v  soutěžích okresního 
přeboru, dovedly jsme držet krok 
s  našimi soupeřkami. Rekreačně 
se účastníme turnajů v  mixech 
a  rády trávíme společný čas jako 
parta i mimo volejbalový kurt.

Mirka Sikorová

     

Na start jubilejního 25. ročníku 
běhu Týnišťské desítky (10 km), 
která se pravidelně běhá na počest 
říjnového svátku, se za polojasného 
podzimního počasí postavilo 227 
vytrvalců a vytrvalkyň v osmi kate-
goriích. Pořadatelé atletického od-
dílu SK Týniště nad Orlicí ve spolu-
práci s DDM také připravili závody 
předškolních dětí a žactva, kterých 
se zúčastnilo rekordních 73 na tra-
tích dlouhých od 100 m do 1200 m. 
V kvalitní konkurenci vytrvalců za 
účasti několika českých reprezen-
tantů v  bězích do vrchu, se celko-
vým vítězem stal Filip ZÁVESKÝ 
z  Iscarex Česká Třebová solidním 
časem 32:26 min. a nejlepší ženou 
byla na celkovém 14. místě Adéla 
STRÁNSKÁ z  Iscarex Česká Tře-

bová časem 36:16 min. Nejlepším 
Týnišťákem se stal Kamil JÍLEK, 
člen atletického oddílu SK Týniště 
nad Orlicí, který se celkově umístil 
na pěkném 15. místě časem 36:28 
min. Všichni startující v  hlavním 
závodě obdrželi pamětní skleničky 
s emblémem běhu a nejlepší v jed-
notlivých kategoriích byli odměně-
ni věcnými cenami, které předával 
místostarosta města Týniště nad 
Orlicí Pavel NADRCHAL. Nejstar-
ším účastníkem byl Jiří SOUKUP 
(roč. 1927) z  TJ Liga 100 Hradec 
Králové. Závody proběhly hladce 
bez žádného úrazu.

Poděkování za zdařilou spor-
tovní akci patří pořadatelům 
a  rozhodčím z  atletického oddílu, 
Domu dětí a  mládeže (Kateřině 

KUKLOVÉ a  spol.), dobrovolní-
kům a  městské policii za zajištění 
hladkého průběhu.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

•	 SPRÁVA LESŮ Týniště nad Orli-
cí – paní Franziska STERNBER-
GOVÁ

•	 MĚSTSKÝ ÚŘAD Týniště nad 
Orlicí

•	 ČESKÁ UNIE SPORTU – SPOR-
TUJ S NÁMI

•	 OVOCE – ZELENINA – pan 
ZÁBRODSKÝ, Týniště nad Or-
licí

•	 ELEKTRO TELUX, s.r.o. – Týni-
ště nad Orlicí

•	 PRODEJ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 

POTŘEB – Mgr. Milan KOPEC-
KÝ, Týniště nad Orlicí

•	 KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA – 
paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště 
nad Orlicí

•	 DUVA – pan Josef DUNDR, Tý-
niště nad Orlicí

•	 STRAVOVÁNÍ GERIATRICKÉ 
CENTRUM – pan Josef VLČEK, 
Týniště nad Orlicí

•	 WELDIS Rychnov nad Kněžnou, 
s.r.o. – vše pro svařování

Těšíme se na účast v  dalším 26. 
ročníku Týnišťské desítky, který 
se bude tradičně konat ve sváteční 
den, v sobotu 28. října 2017.

 Za oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí Václav GOLDBACH  

a Ing. Jiří TYAHUR
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tenisOVý ODDíl sk týniště nAD ORlicí V ROce 2016

celkOVé HODnOcení VýsleDků činnOsti ODDílu Atletiky sk týniště nAD ORlicí ZA ROk 2016

     

V  průběhu roku 2016 jsme vás 
informovali v  našich příspěvcích 
o  činnosti a  výsledcích atletů od-
dílu atletiky SK Týniště nad Orlicí.

Letošní sezonu 2016 můžeme 
považovat za celkem úspěšnou 
s  občasnými problémy s  neúčastí 
atletů hlavně na některých závo-
dech družstev mužů a dorostenců.

V  soutěži společného krajského 
přeboru družstev mužů (oddíly 
z Královéhradeckého i Pardubické-
ho kraje) po 4 kolech závodů se naši 
muži umístili celkově na 5. místě 
a v rámci kraje na 1. místě před TJ 
Lokomotivou Trutnov a  TJ Soko-
lem Hradec Králové. V této soutěži 
za naše družstvo mimo jiných bo-
jovali i naši dorostenci.

V  soutěži společného krajského 
přeboru družstev dorostenců po 
3 kolech závodů jsme se umístili 
celkově na 4. místě a v rámci kraje 
jsme skončili třetí. 1. bylo družstvo 
TJ Sokol Hradec Králové a  druhé 
TJ Dvůr Králové nad Labem.

V  soutěži krajského přeboru 
družstev starších i mladších žákyň 
náš oddíl v  barvách družstva SK 
Dobruška úspěšně reprezentova-
ly děvčata Eliška Plašilová a  Lu-
cie Pojezdalová a  jejich družstvo 
v soutěži starších žákyň skončilo na 
pěkném 2. místě, a tím se probojo-
valo na Mistrovsví Čech družstev 
skupiny „B“ v Třebíči, kde skončilo 
na 10. místě.

V  samostatné krajské soutěži 
družstev přípravek, kde byly 3 sku-
piny, jsme měli také družstva ho-
chů i  dívek, kteří se ve svých sku-
pinách celkově umístili na 3. a  4. 
místě. První 2 družstva ze skupin 
pak po 4 kolech dále ve finále bojo-
valy o celkové umístění v kraji.

V  roce 2016 oddíl atletiky po-
řádal na stadionu 2 kola závodů 
družstev mužů, 1 kolo závodů 
družstev přípravek a  v  srpnu at-
letický mítink v  rámci východo-
českého turné. Také se podílel na 
organizaci školních závodů v rámci 

soutěží základních a středních škol. 
Dne 28. října jsme pořádali již 25. 
ročník silničního běhu Týnišťské 
desítky, kterého se zúčastnilo 227 
vytrvalců a  v  doprovodním pro-
gramu bězích dětí se zúčastnilo re-
kordních 73.

Jako nejlepšího atleta SK Týniště 
nad Orlicí hodnotíme Petra Plašila, 
který jako jediný se ve svých disci-
plínách svými kvalitními výkony 
probojoval na Mistrovství ČR do-
rostu jak v  hale v  únoru v  Praze, 
kde ve vrhu koulí (5 kg) skončil 
na 11. místě výkonem 13,66 m, tak 
hlavně v  červnu v  Třinci v  hodu 
diskem (1,5 kg) byl 4. výkonem 
47,43 m a ve vrhu koulí 5. výkonem 
15,16 m. V letošním roce v českých 
tabulkách dorostenců obsadil cel-
kově v  hodu diskem 4. místo vý-
konem 50,24 m, ve vrhu koulí 8. 
místo výkonem 15,20 m a  v  hodu 
kladivem (5 kg) 9. místo výkonem 
45,90 m. V příští sezoně 2017 bude 
Petr již v kategorii juniorů a přeje-

me mu hodně dalších pěkných vý-
konů a výsledků.

Mnozí naši hlavně mladí atleti 
i  atletky si v  průběhu sezony vy-
lepšili své osobní a někteří i oddí-
lové rekordy v různých disciplínách 
a doufáme, že o mnohých ještě více 
uslyšíme v následující sezoně 2017 
i v rámci přeborů ČR.

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat Městskému úřadu Týni-
ště nad Orlicí, Českému atletické-
mu svazu, České unii sportu, všem 
za finanční příspěvky a  ostatním 
sponzorům, kteří dosud podpo-
rovali naši činnost. Dále funkci-
onářům nejen oddílu atletiky, ale 
i celého Sportovního klubu Týniště 
nad Orlicí, kteří s námi úzce spolu-
pracovali a pomáhali při pořádání 
atletických soutěží a  v  neposlední 
řadě všem dalším dobrovolníkům.

Přejeme vám všem hezké a klid-
né prožití vánočních svátků a  vše 
jen to nejlepší v roce 2017.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

     

Tenisový oddíl evidoval v  letoš-
ním roce 71 členů, z toho 40 dospě-
lých a 31 členů v kategorii mládeže.

Sezonu jsme zahájili v  měsíci 
dubnu brigádami věnovanými pří-
pravě areálu. A hned po zprovozně-
ní kurtů jsme uspořádali zahajovací 
oddílový turnaj ve čtyřhrách.

Začaly také soutěže registrova-
ných družstev, kde nás v  krajských 
soutěžích reprezentovala družstva 
mladších a  starších žáků. Družstvo 
mladších se po loňském postupu 
zúčastnilo Královehradeckého kraj-
ského přeboru. Mezi sedmi účast-
níky obsadilo šesté místo s  bilancí 
jedné výhry a pěti proher. Tím si za-
jistilo účast v této soutěži i pro příští 

sezonu. Družstvo starších žáků se 
zúčastnilo Královehradecké krajské 
soutěže, kde obsadilo ve své skupině 
čtvrté místo s bilancí: tři výhry a tři 
prohry. Vzhledem k  našim trénin-
kovým podmínkám se v  případě 
obou družstev jedná o pěkný výsle-
dek. Narážím zejména na absenci 
tréninkové haly pro zimní sezonu, 
protože dojíždění na tréninky mimo 
Týniště nad Orlicí značným způso-
bem limituje počet zájemců a zvyšu-
je náklady.

V již tradiční Regionální tenisové 
lize určené jak pro závodní tak ne-
registrované hráče různých výkon-
nostních stupňů jsme letos zazna-
menali účast čtyř družstev našeho 

oddílu. Nejlépe se umístilo družstvo 
v  nejvyšší soutěži kategorie Open, 
které obsadilo třetí místo.

Výkonnostně zdatnější hráči se 
účastní také turnajů jednotlivců za-
řazených do okruhu ČTS. Zde do-
sáhl krásného úspěchu Lukáš Praus, 
který v  kategorii starších obsadil 
v  oblastním žebříčku osmé místo. 
Lukáš letos přestoupil z důvodu vý-
konnostního růstu a odpovídajících 
tréninkových podmínek do Hradce 
Králové, nadále však zůstává naším 
členem a působí v soutěžích RTL.

V  měsíci srpnu jsme uspořádali 
tradiční turnaj ve čtyřhrách, kterého 
se zúčastnili nejen výkonnostní, ale 
i  rekreační hráči, s  čeho jsme měli 

velkou radost. Ještě nás čeká vánoč-
ní turnaj v  BR Centru v  Rychnově 
nad Kněžnou, kde se rozloučíme 
a společně zhodnotíme úspěchy to-
hoto roku.

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat všem, kteří se podílejí na chodu 
tenisového oddílu ať už brigádnic-
kou či organizační činností. Dále 
i  rodičům za pomoc při zajištění 
činností spojených se soutěžemi 
družstev. Naše díky patří také městu 
Týništi nad Orlicí za finanční pod-
poru z  rozpočtu města, bez které 
bychom tuto činnost nemohli vyko-
návat v takovém rozsahu.

Za tenisový oddíl
Jaroslav Pokorný
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ZPRAVODAJ MěstA OPět BODOVAl. A HneD DVAkRÁt.

Ve čtvrtek 3. listopadu odpoledne 
jsem se zúčastnila ve společenské 
místnosti v  Mokrém slavnostního 
vyhlášení vítězů čtvrtého roční-
ku soutěže Zpravodaj Rychnovska 
2015. Akci pořádá místní knihovna 
U  Mokřinky. Celkem bylo vyhlá-
šeno osm cen, dvě čestná uznání 
a  zpravodajský portál Orlický.net 
udělil anticenu Orlický drápal.

V  soutěži se prezentovalo 42 
zpravodajů z  31 obcí, 9 měst a  2 
městysů. Porota a  také čtenáři 
zpravodajského portálu Orlický.
net vybírali z  20 čtvrtletníků, 9 
občasníků, 7 měsíčníků, 3 dvou-
měsíčníků a 3 ročních zpravodajů. 

„Není vůbec lehké zpravodaj tvořit 
a  je pravdou, že někdy ani peníze 
nestačí na to, aby vůbec vznikl. Je 
to většinou o  člověku, který tuto 
práci dělá s nadšením a také svým 
patriotismem. V  podstatě obce 
a  města, které vydávají zpravodaj, 
jsou vítězi. O  tom není vůbec po-
chyb,“ řekla na úvod slavnostní-
ho setkání hlavní organizátorka 
soutěže Dagmar Honsnejmanová. 
Kromě cen veřejnosti se samot-
ného vyhodnocení ujal Orlický.
net, knihovna U  Mokřinky a  také 
někteří z  partnerů, jako např. ces-
tovatel Jiří Mára, pracovníci Státní-
ho okresního archivu Rychnov nad 

Kněžnou či Josef Krám z Rychnova 
nad  Kněžnou. Slavnostním vyhlá-
šením provázel velmi osobitým 
způsobem recitátor, herec a  mo-
derátor Jaroslav Brendl. (čerpáno 
z orlicky.net)

Cena zpravodajského portálu 
Orlický.net Redakce zpravodaj-
ského portálu Orlický.net vybrala 
v  obou kategoriích (města a  obce) 
nejzajímavější a nejlépe zpracované 
zpravodaje. Hodnotila se jak ob-
sahová stránka včetně vyváženosti 
informací z  dění v  obci, v  kultuře 
a  společenském dění, tak i  zprávy 
z  obce. U  měst byl kladen důraz 
na plnění povinností uložených 

tiskovým zákonem. Velmi si proto 
vážíme, že Zpravodaj Týniště nad 
Orlicí byl oceněn krásným druhým 
místem.

Porota hodnotila i  vzhled zpra-
vodajů a další cenou, kterou Zpra-
vodaj Týniště nad Orlicí získal, je 
cena za nejhezčí obálku. Toto oce-
nění nás moc těší a jsme rádi, že se 
náš měsíčník libí. Chci proto podě-
kovat celému redakčnímu týmu za 
perfektní spolupráci při tvorbě ka-
ždého čísla a  také všem dlouhole-
tým přispěvatelům za jejich články 
a fotografie.

Za redakční tým zpravodaje 
Petra Čížková


