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SLOVO StaROSty

zPRáVy z RadNICE

usnesení č. 81
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 16. 10. 2017

     

a) Schvaluje

1. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Dědičové Marcele, bytem 
***, na období od 1.  11.  2017 do 
31. 10. 2018.

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Kubcové Nikole, bytem ***, na ob-
dobí od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

3. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Kopecké Viktorii, bytem 
***, na období od 1.  11.  2017 do 
31. 10. 2018.

4. Pověření k  provedení úkonů 
předcházející kontrole příjemců 
individuálních dotací poskytnu-
tých z rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí pro rok 2017. Pověření vydá 
starosta města.

5. Uzavření kupní smlouvy na prodej 
343 ks použitých sběrných nádob, 
smlouvy o výpůjčce sběrných ná-
dob na tříděný odpad a  dohody 
o spolupráci a společném postupu 
při realizaci obnovy a  rozšíření 
sběrné sítě, vše s  firmou EKO-
-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, IČO: 25134701 
a ukládá starostovi města smlouvy 
a dohodu podepsat.

6. Uzavření kupní smlouvy s  paní 
Evou Hornou, *** na nákup dvou 
kusů použitých vanových kontej-
nerů za cenu 10.000 Kč (cena jed-
noho 5.000 Kč) a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

7. Změnu licence k  provozování 
vnitrostátní veřejné dopravy pro 
dopravce: AUDIS BUS, s.r.o., Sou-
kenická 242, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 15040500 na lince: 
660 237 Týniště nad Orlicí – Lípa 
nad Orlicí - Častolovice – Křivice 
– Lično – Voděrady – Černíkovice 
– Solnice – Kvasiny – Rychnov nad 

Kněžnou.
8. Udělení licence k  provozování 

městské autobusové dopravy pro 
dopravce: AUDIS BUS, s.r.o., Sou-
kenická 242, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 15040500 na linku: 
665015 Týniště nad Orlicí – Štěpá-
novsko – Albrechtice nad Orlicí – 
Nová Ves – Týniště nad Orlicí.

9. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Or-
licí žádost o  vyřazení drobného 
dlouhodobého majetku z důvodu 
přebytečnosti a zastaralosti. Po vy-
řazení budou z tohoto vyřazeného 
majetku použity dřevěné desky 
atd. k výrobě polic, regálů, skříněk 
apod. Ostatní bude zlikvidováno.

10. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí žá-
dost o  vyřazení nevyhovujícího 
beachvolejbalového hřiště z  ma-
jetku organizace. V  prostorách 
zahrady DDM bylo vybudováno 
hřiště multifunkční.

11. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
vyřazení nefunkčního a zastaralé-
ho majetku dle žádosti.

12. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
prodej nepotřebného majetku 
dle žádosti nebo jeho případnou 
likvidaci.

13. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
provedení technického zhodno-
cení budovy ve výpůjčce a  čer-
pání fondu investic na pořízení 
dveří v prostoru šatny třídy 3. do 
výše 60.000,00 Kč.

14. Pronájem části pozemku p. č. 
1596 o výměře 209 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí a části pozemku 
p. č. 1597 o výměře 31 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Dagmar 
Janečkovou, ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 11. 2017 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrád-
ky a ukládá starostovi města ná-

jemní smlouvu podepsat.
15. Vítěze poptávkového řízení na 

akci: „Nabídka na zpracování 
projektové dokumentace na akci 
Cyklostezka Týniště nad Orlicí 
– Křivice ve stupni DSP“ firmu 
NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 
110 00 Praha 1, IČ: 64939511 za 
cenu 275 880,– Kč s DPH a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

16. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Projekt revitalizace Míro-
vého náměstí – Týniště nad Or-
licí“ firmu Libor Toman – ING. 
ARCH., Zelená 116, 500 04 Hra-
dec Králové IČ: 16245172 za cenu 
344 850,– Kč s DPH a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

17. Záměr pronájmu části pozemku 
p.č.2018 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 
Jedná se o pozemek před hřbito-
vem cca 24 m2 za cenu od 90 Kč/
m2/rok - za účelem umístění mo-
bilní buňky.

18. Regulační zásady Týniště nad Or-
licí – lokalita Podboří U Dubu.

19. Souhlasné prohlášení o  shodě 
na průběhu hranic pozemků p.č. 
443/2, 443/10, 1 a st.1 v k.ú. Ště-
pánovsko.

20. Rozpočtová opatření č. 26 – 
27/2017.

21. Pronájem části pozemku p. č. 
1624/4 o výměře 54 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Ivanu Průšo-
vou, *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 01. 2018 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

22. Smlouvu o  poskytování slu-
žeb v  oblasti přenosu dat číslo 
20172710 mezi smluvními stra-
nami poskytovatel služby COMA, 
s.r.o., Masarykova 8, 572 01 Polič-
ka, IČ: 47471557 a uživatel služby 
Město Týniště nad Orlicí, měsíční 
poplatek za připojení je 2093,30 
Kč s DPH, mezi lokalitami Měs-

to Týniště nad Orlicí – Smetano-
va 761 a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

23. Smlouvu o  poskytování slu-
žeb v  oblasti přenosu dat číslo 
20172711 mezi smluvními stra-
nami poskytovatel služby COMA, 
s.r.o., Masarykova 8, 572 01 Polič-
ka, IČ: 47471557 a uživatel služby 
Město Týniště nad Orlicí, měsíční 
poplatek za připojení je 2093,30 
Kč s DPH mezi lokalitami Město 
Týniště nad Orlicí – Nádražní 486 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

24. Smlouvu o  poskytování slu-
žeb v  oblasti přenosu dat číslo 
20172712 mezi smluvními stra-
nami poskytovatel služby COMA, 
s.r.o., Masarykova 8, 572 01 Polič-
ka, IČ: 47471557 a uživatel služby 
Město Týniště nad Orlicí, měsíční 
poplatek za připojení je 2093,30 
Kč s DPH mezi lokalitami Město 
Týniště nad Orlicí – Družstev-
ní 918 a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

25. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Týniště nad 
Orlicí, křižovatka Mírové ná-
městí – ul. 17.  listopadu“ firmu 
KONKRET CZ, spol. s  r.o., Tyr-
šova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 
25942352, s  nabídkou nejnižší 
ceny 864 810,82 Kč s DPH a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

26. Připojení města Týniště nad Or-
licí k  Memorandu o  spolupráci 
při realizaci projektu Místní akční 
plán vzdělávání pro Kostelecko, 
Třebechovicko a Černilovsko.

27. Připojení se k  výzvě č.2/2018 
a podání žádostí o dotaci v rámci 
Státního programu na podporu 
úspor energie na období 2017-
2021 – program EFEKT 2 pro rok 
2018, týkající se snížení energetic-
ké náročnosti veřejného osvětlení 
(VO).

   

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou už pomalu za dveř-
mi, advent je v  plném proudu. 
Nenechte se vystresovat horeč-
natými přípravami na tyto krás-
né sváteční dny. Zastavte se na 
chvíli, porozhlédněte se po svých 
blízkých a udělejte si čas na pose-
zení a  popovídání. Vždyť během 
roku takto tolik času netrávíme 
a adventní doba krátících se dnů 
k tomu přímo vybízí. Mám za to, 
že tyto společné chvíle jsou v  ži-
votě hodně důležité a  vzpomín-
ky na hezky strávené okamžiky 

s milými lidmi zůstanou v našich 
myslích a  srdcích nadlouho. Do-
volím si použít i  tvrzení o  vzác-
nosti a  někdy neopakovatelnosti 
takových chvil.
Milí občané, chtěl bych vám po-
přát příjemný advent, krásné 
a  pohodové Vánoce plné po-
hádek, radosti, dobrého jídla 
a  kouzla úsměvů dětských tváří. 
Vánoce strávené v  klidné a  spo-
kojené atmosféře v  kruhu vám 
blízkých a milých lidí.

Libor Koldinský
starosta města
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b) bere na vědomí:

1. Informaci o pořádání 26. ročníku 
silničního běhu,Týnišťská desítka“ 
v sobotu 28. 10. 2017.

2. Zápis ze schůze sportovní komise 
města Týniště nad Orlicí konané 
dne 02. 10. 2017.

3. Protokol České školní inspekce 
o  kontrole provedené v  Mateřské 
škole Město Týniště nad Orlicí dne 
11. 9. 2017.

4. Protokol Krajské hygienické sta-
nice KHK o  kontrole provedené 
v Mateřské škole U Dubu Týniště 
nad Orlicí dne 29. 8. 2017, včetně 
zprávy o  odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole.

5. Oznámení ředitelky Mateřské 
školy Město Týniště nad Orlicí 
o  obdržení žádosti o  přijetí dítě-
te k  předškolnímu vzdělávání do 
MŠ a  následné zamítnutí žádosti 
z  nedostatečné kapacity mateřské 
školy.

6. Informace ředitele ZUŠ Týniště 
nad Orlicí o skutečnosti, která vy-
vstala při měření a následné kalku-
laci za energie a vodu při využívání 
prostor kina.

7. Informaci ředitelky Mateřské školy 
Město Týniště nad Orlicí ohledně 
cenové nabídky (S-tech systems, p. 
Bajer) na kamerový systém v rám-
ci dotačního projektu: Podpora za-
bezpečení mateřských škola a zá-
kladních škol tvořených třídami 1. 
stupně s počtem tříd do pěti.

8. Dopis firmy EKO – CONTAI-
NER SERVICE, s.r.o., Týniště nad 
Orlicí ve věci podepsání smlouvy 
o  smlouvě budoucí o prodeji bu-
dov, pozemků a nákupu pozemků 
uzavřenou mezi městem Týniště 
nad Orlicí a firmou EKO – CON-
TAINER SERVICE, s.r.o., Týniště 
nad Orlicí.

d) ukládá:

1. Projednat v ZM žádost Kulturního 
centra Týniště nad Orlicí o dovy-
bavení kulturního domu z rozpoč-
tu města Týniště (osazení tribuny 
napevno přidělanými sklápěcími 
sedadly, samopojezd tribuny – ze-
lektrizování posunu). Rada města 
dovybavení KC doporučuje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Projednat v ZM využití předkup-

ního práva – převod vlastnictví 
chaty č.e. 24 postavené na pozem-
ku p.č.392/7 o výměře 31 m2 v k.ú. 
Štěpánovsko.v  podílovém spolu-
vlastnictví LD Vysoké Chvojno.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
3. Projednat v  ZM návrh Smlouvy 

o  smlouvě budoucí směnné mezi 
městem Týniště nad Orlicí a  Po-

vodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové 
o  vzájemné výměně pozemků, 
které tvoří koryto odlehčovací vět-
ve náhonu Alba v Týništi nad Or-
licí za pozemky, které tvoří koryta 
vodních toků ve správě Povodí 
Labe.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
4. Projednat v  ZM prodej části po-

zemku parc. č. 1161 o výměře 955 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
Irenu Jíchovou, *** podíl o  veli-
kosti id. 1/4 vzhledem k celku, pro 
Josefa Jirouta, *** podíl o velikosti 
id. 1/8 vzhledem k celku, pro Lu-
boše Jirouta, *** podíl o  velikosti 
id. 1/8 vzhledem k celku, pro Ma-
riána Kašpara, *** podíl o velikosti 
id. 1/8 vzhledem k celku, pro Marii 
Kašparovou, *** podíl o  velikosti 
id. 1/8 vzhledem k celku a pro He-
lenu Kučerovou, *** o velikosti id. 
1/4 vzhledem k celku za cenu 200 
Kč/m2 + DPH a  poplatky s  tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
1161/2 o výměře 955 m2 byl oddě-
len geometrickým plánem č. 1779-
123/2017.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

a) Schvaluje:

1. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
snížení odpisového plánu o částku 
832 Kč z  důvodu přehodnocení 
doby užívány u Robotu RE22. Po 
úpravě bude odpisový plán pro 
rok 2017 ve výši 71.629,00 Kč.

2. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna, Dům dětí a  mládeže, 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, navýšení limitu mzdových 
prostředků pro rok 2017 z  důvo-
du navýšení mzdových tarifů dle 
žádostí.

3. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
změnu ceníku úhrad za úkony po-
skytované v  domově pro seniory 
a za úkony poskytované pečovatel-
skou službou od 1. 1. 2018.

4. Přidělení bytu a  uzavření nájem-
ní smlouvy p. Plašilové Taťáně na 
adrese ***. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na tři měsíce dle termínu 
ukončení probíhající rekonstrukce 
bytu s tím, že bude nájemcem slo-
žena tříměsíční jistina.

5. Přidělení bytu a uzavření nájemní 
smlouvy p. Rýdelovi Martinovi na 
adrese ***. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na tři měsíce dle termínu 
ukončení probíhající rekonstrukce 

bytu s tím, že bude nájemcem slo-
žena tříměsíční jistina.

6. Plán zimní údržby komunika-
cí a  chodníků pro zimní období 
2017-2018 pro oblast Týniště nad 
Orlicí a přilehlé obce – Petrovice, 
Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

7. Smlouvu číslo: Z_
S24_12_8120060123 s  ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, IČO: 24729035 o  realizaci 
přeložky distribučního zařízení 
určeného k  dodávce elektrické 
energie v souvislosti s demolicí čp. 
37 v  Turkově ulici v  Týništi nad 
Orlicí v  předpokládané částce 
33 869 Kč bez DPH a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IE-12-
2006747/VB/01 mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s. se sídlem Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, zastoupena Miroslavem 
Fikejzem, a  povinná město Týni-
ště nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

9. Výsledek soutěže na dodavatele el. 
energie firmu Centropol Energy, 
a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
25458302, a  na dodavatele zem-
ního plynu firmu Innogy Energie, 
s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 
Praha 10, IČ: 49903209.

 
b) bere na vědomí:

1. Protokol o  kontrole Krajské hy-
gienické stanice KHK o  kontrole 
provedené dne 26. 9. 2017 ve škol-
ní jídelně v příspěvkové organizaci 
Základní škola Týniště nad Orlicí.

2. Odstranění nedostatků zjištěných 
při kontrole krajské hygienické 
stanice KHK v příspěvkové orga-
nizaci Základní škola Týniště nad 
Orlicí.

3. Protokol Krajské hygienické sta-
nice KHK o  kontrole ve školní 
jídelně v  příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí.

4. Zprávu o  kontrole hospodaření 
a  účetnictví příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Město Týniště 
nad Orlicí.

5. Podání vysvětlení Jiřího Cacha ke 
stížnostem v domě T. G. Masaryka 
400, Týniště nad Orlicí.

6. Zápis z  porady komise školství 
a kultury ze dne 4. 10. 2017.

d) ukládá:

1. Projednat v ZM navýšení provoz-
ního příspěvku příspěvkové or-
ganizaci Městská knihovna, Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 

Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí z  důvodu navýšení mzdo-
vých tarifů.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Příspěvkové organizaci Mateřská 

škola Město Týniště nad Orlicí 
odstranit nedostatky zjištěné ve 
zprávě o  kontrole hospodaření 
a účetnictví.

T: 30. 11. 2017
Odpovídá: Diblíková M.
3. Odboru sociálních věcí řešit situ-

aci s panem Ludvíkem Kotlárem, 
bytem ***.

T: 15. 12. 2017
Odpovídá: Mgr. Bečvářová L.
4. Ředitelkám Mateřských škol Týni-

ště nad Orlicí v souvislosti s umís-
těním dítěte Z.H. oslovit mateřské 
školy v okolních obcích.

T: 10. 11. 2017
Odpovídají: ředitelky MŠ
5. Zařadit do návrhu rozpočtu 2018 

pro Okresní sdružení ČUS Rych-
nov nad Kněžnou, z.s., částku 
2.000 Kč formou daru na vyhláše-
ní ankety „Nejúspěšnější sporto-
vec Rychnovska 2017“.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

d) zamítá:

1. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí 
žádost o  povolení vyřazení neu-
hrazené pohledávky za úplatu za 
vzdělávání za školní rok 2016/2017 
v celkové výši 1.800,00 Kč.

2. Nabídku spol. Inform Data, a.s., 
Brno o možnosti prezentace města 
Týniště nad Orlicí na portále in-
form.cz.

a) Schvaluje

1. Dohodu o užívání městského ka-
merového dohlížecího systému 
Týniště nad Orlicí uzavřenou mezi 
Městem Týniště nad Orlicí  a  ČR 
– Krajským ředitelstvím policie 
Královéhradeckého kraje Hradec 
Králové a ukládá starostovi města 
podepsat tuto dohodu

2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IE-12-
2006346/VB/03 název stavby: Tý-
niště n/Orlicí, Štěpánovsko, rekon-
strukce mezi smluvními stranami: 
: budoucí oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena spo-
lečností K  energo s.r.o. se sídlem 
Nádražní 346, 563 01 Lanškroun 

usnesení č. 82
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 30. 10. 2017

usnesení č. 83
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 13. 11. 2017



strana 05

zPRáVy z RadNICE

     

a  budoucí povinná město Týniš-
tě nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  umístění naváděcích 
cedulí na sloup veřejného osvětle-
ní pro firmu Vencl & Bahna s.r.o.: 
3 ks za 1 500 Kč + DPH a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

4. Smlouvu č. LČR71/2017/001 
ohledně zajištění osvětlení ko-
munikace všemi osvětlovacími 
stožáry na pozemku p.č. 1945/1 
a  p.č.1945/2 v  obci Týniště nad 
Orlicí mezi městem Týniště nad 
Orlicí a Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19, Nový Hra-
dec Králové, 500 08 Hradec Krá-
lové a  ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

5. Smlouvu o  právu provést stavbu 
Mobilní buňka v Týništi nad Or-
licí na pozemku p.č. 2018 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Romanem 
Klimešem, ***, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

6. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Rekonstrukce topných ka-
nálů“ firmu SEAP Rokycany s.r.o., 
Na Pátku 122, 337 01 Rokycany, 
IČ: 47718374, za cenu 201 138,30 
Kč s  DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat a zařadit 
částku do rozpočtu roku 2018.

7. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu Týniště nad Orlicí 
navýšení odpisů o  částku 576 Kč 
z důvodu pořízení dlouhodobého 
majetku, po úpravě bude odpisový 
plán ve výši 41.519,00 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
navýšení limitu mzdových pro-
středků o částku 12.340,00 Kč. Po 
úpravě bude limit mzdových pro-
středků ve výši 963.260,00 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí navýše-
ní limitu mzdových prostředků 
o částku 62.000,00 Kč. Po úpravě 
bude limit mzdových prostředků 
ve výši 5.140.000,00 Kč.

10. Plán inventur majetku města 
Týniště nad Orlicí na rok 2017 
se zahájením činnosti inventur-
ních komisí ke dni 18.  12.  2017 
a  ukončením jejich činnosti ke 
dni 31. 1. 2018.

11. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1596 o výměře 200 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí.

b) bere na vědomí

1. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v Mateřské škole 
Město Týniště nad Orlicí.

2. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole ve Službách měs-
ta Týniště nad Orlicí.

3. Protokol o  kontrole z  krajské hy-
gienické stanice KHK o  prove-
dené kontrole v  Mateřské škole 
U Dubu, Týniště nad Orlicí.

4. Vyjádření Mateřské školy Město 
Týniště nad Orlicí k veřejnospráv-
ní kontrole.

5. Jednání s  ředitelkou MŠ Město 
Týniště nad Orlicí paní Michaelou 
Diblíkovou a  vyjadřuje nespoko-
jenost za opětovné nedodržování 
pravidel a  zásad pro příspěvkové 
organizace schválené radou města 
dne 29. 5. 2017 a důrazně ukládá 
ředitelce MŠ Město tato pravidla 
dodržovat a  ukládá snížit osobní 
ohodnocení o 3000 Kč na dobu 3 
měsíců.

6. Ceník akcí, pronájmů a kroužkov-
ného pro školní rok 2017/18 v pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí.

7. Celoroční plán činnosti pro školní 
rok 2017-2018 příspěvkové orga-
nizace Dům dětí a mládeže, Týniš-
tě nad Orlicí.

8. Organizační řád a  Vnitřní řád 
příspěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí.

9. Oznámení o  konání Tříkrálové 
sbírky 2018, která se uskuteční 
v sobotu 6. ledna 2018.

10. Zápis z  jednání komise školství 
a kultury ze dne 8. 11. 2017.

11. Zrušení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku,Oprava elektrické 
instalace ve společných prosto-
rech Na Bělidle 950, Týniště nad 
Orlicí“ z důvodu nepodání žádné 
nabídky ve stanoveném termínu. 
Rada města doporučuje vypsat 
nové zadávací řízení s prodlouže-
ním termínu.

C) ukládá

1. Projednat v ZM darovací smlouvu 
pro Martina Šabatu, trv. pob. *** 
ve výši 10 000 Kč a  pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy.

T: 13. 11. 2017 Odpovídá: Ing. 
Paštika J.
2. Odstranit nedostatky zjištěné při 

veřejnosprávní kontrole v  Mateř-
ské škole Město Týniště nad Orlicí.

T: 30. 11. 2017 Odpovídá: Mi-
chaela Diblíková DiS
3. Projednat v  ZM žádosti o  dotace 

a  dary z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro rok 2018.

T: 13. 11. 2017 Odpovídá: Ing. 
Paštika J.
 
d) zamítá
 
1. Žádost na podporu Místní akční 

skupiny MAS NAD ORLICÍ, Kos-
telecké Horky 57, 517 41 Kostelec-
ké Horky ve výši 10 Kč na obyvate-
le pro rok 2018.

a) Schvaluje

1. Obecně závaznou vyhlášku 
č.7/2017 o  místním poplatku 
z ubytovací kapacity v obci Týniš-
tě nad Orlicí.

2. Obecně závaznou vyhlášku 
8/2017, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu zá-
kladní školy.

3. Obecně závaznou vyhlášku 
č.9/2017, kterou se stanoví škol-
ský obvod a část společného škol-
ského obvodu mateřských škol 
zřízených městem Týniště nad 
Orlicí.

4. Partnerství mezi městem Týniš-
tě nad Orlicí a RG RYCON, z.s., 
Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec 
Králové, pobočka Štěpánovsko 
10, 517 21 Týniště nad Orlicí 
v  projektu Technologický klub 
Albrechtice (TKAC) a  podporu 
vzniku TKAC poskytnutím ná-
vratné finanční výpomoci ve výši 
1,5 mil Kč po dobu max. 1 roku, 
za předpokladu, že žadatel – RG 
RYCON, z.s., získá dotaci na rea-
lizaci projektu TKAC.

5. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí změ-
nu financování Zpravodaje (zdar-
ma pro domácnosti).

6. Výměnu vybavení velkého sálu 
Kulturního domu Týniště nad 
Orlicí z  rozpočtu města Týni-
ště nad Orlicí (osazení tribu-
ny napevno přidělanými sklá-
pěcími sedadly, samopojezd 
tribuny pomocí elektrického po-
sunu) v  předpokládané ceně do 
4.000.000 Kč včetně DPH.

7. Prodej části pozemku parc. č. 
1662/1 o výměře 625 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Ing. Petra 
Jaroše, trv. byt. *** a Bc. Veroni-
ku Jarošovou, trv. byt. *** za cenu 
990 Kč/m2 + DPH a  poplatky 
s  tím spojené. Nový pozemek 
parc. č. 1662/170 o  výměře 625 
m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1771-85/2017 a  po-
věřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

8. Prodej části pozemku parc. č. 
1662/1, části pozemku par. č. 
1662/4 a části par. č. 1662/9 o cel-
kové výměře 1050 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Petra Ženku, 
trv. pob. *** a Marcelu Ženkovou, 
trv. pob. *** za cenu 1001 Kč/m2 
+ DPH a poplatky s tím spojené. 
Nový pozemek parc. č. 1662/173 
o  výměře 1050 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 1771-
85/2017 a pověřuje starostu pod-

pisem kupní smlouvy.
9. Prodej části pozemku parc. č. 

1662/4, části pozemku par. č. 
1662/9, části par. č. 1662/10 
a  části pozemku par. č. 1662/11 
o celkové výměře 1050 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Pavla Kau-
ckého, trv. pob. *** za cenu 991 
Kč/m2 + DPH a  poplatky s  tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
1662/174 o výměře 1050 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem č. 
1771-85/2017 a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.

10. Prodej části pozemku parc. č. 
1161 o výměře 955 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Irenu Jícho-
vou, trv. pob. *** podíl o velikos-
ti id. 1/4 vzhledem k celku, pro 
Josefa Jirouta, trv. pob. *** po-
díl o  velikosti id. 1/8 vzhledem 
k celku, pro Luboše Jirouta, trv. 
pob. *** podíl o velikosti id. 1/8 
vzhledem k  celku, pro Mariána 
Kašpara, trv. pob. *** podíl o ve-
likosti id. 1/8 vzhledem k celku, 
pro Marii Kašparovou, trv. pob. 
*** podíl o velikosti id. 1/8 vzhle-
dem k celku a pro Helenu Kuče-
rovou, trv. pob. *** podíl o veli-
kosti id. 1/4 vzhledem k celku za 
cenu 200 Kč/m2 a poplatky s tím 
spojené. Nový pozemek parc. 
č. 1161/2 o  výměře 955 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 1779-123/2017. Zastupitelstvo 
města pověřuje starostu podpi-
sem kupní smlouvy.

11. Záměr směny mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a Povodím Labe, 
s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 
03 Hradec Králové o  vzájem-
né výměně pozemků č. 2292/1, 
č. 1867/1, č. 803/3, č. 2291/1, č. 
2290/2, č. 1867/1, č. 803/3 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí, které tvoří 
koryto odlehčovací větve náho-
nu Alba v Týništi nad Orlicí, za 
pozemky č. 1706/4, č. 2210/2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí, pozemky 
č. 560/12, č. 560/6, č. 375/19, č. 
375/29, č. 471/72, č. 471/66, č. 
471/65 v k.ú. Petrovice nad Or-
licí, a  pozemek č. 483/2 v  k.ú. 
Štěpánovsko, které tvoří koryta 
vodních toků ve správě Povodí 
Labe.

12. Zrušení účtu č. 20183-
1240103329/0800 a  účtu č. 
30189-1240103329/0800 vede-
ných u České spořitelny, a. s. Zů-
statek na obou účtech je nulový. 
Účty byly zřízeny za účelem čer-
pání dotací na akce Rekonstruk-
ce přednádraží Týniště nad Orli-
cí, resp. Zateplení Základní školy 
Týniště nad Orlicí. Udržitelnost 
projektů již byla dodržena.

13. Rozpočtová opatření č. 28 – 
29/2017.

usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště n. O. konaného dne 23. 10. 2017
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b) bere na vědomí

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Rozpočtová opatření č. 26 - 
27/2017 schválená na jednání 
rady města 16. 10. 2017.

3. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 30. 9. 2017.

C) zamítá

1. Využití předkupního práva – 
převod vlastnictví chaty č.e. 24 
postavené na pozemku p.č.392/7 
o výměře 31 m2 v k.ú. Štěpánov-
sko.v podílovém spoluvlastnictví 
LD Vysoké Chvojno.

d) ukládá

1. Odboru životního prostředí za-
dat hydrogeologický průzkum 
a  hydrobiologické posouzení 
vodní plochy Písák v Týništi nad 
Orlicí z důvodu poklesu hladiny 
spodní vody a možného budou-
cího řešení tohoto problému.

T: 15. 11. 2017 
Odpovídá: Urbánek Josef

2. Zařadit do rozpočtu města na 
rok 2018 finanční pokrytí nové-
ho hlediště a  sedaček v  Kultur-
ním centru Týniště nad Orlicí.

T: příprava rozpočtu 2018 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová Ivana

3. Pověřuje radu městu přezkou-
máním nájemní smlouvy uza-
vřené s  firmou Podnikatelský 
klub Orlicko a Podorlicko se síd-
lem Mírové náměstí 93, Týniště 
nad Orlicí – nájem v budově čp. 
234 v Týništi nad Orlicí (velikost 
pronajaté plochy a  výše nájem-
ného).

T: 30. 11. 2017 
Odpovídá: Koldinský Libor

a) Schvaluje

1. Zrušení závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Základní škola Týniště 
n. O., která spočíval v poskytnutí 
účelového neinvestičního příspěv-
ku zřizovatele na případnou spo-
luúčast k dotaci ve výši 78.000 Kč. 
Projekt nebyl realizován.

2. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-
nizací Dům dětí a mládeže Týniště 
n. O., která spočívá v navýšení ne-
investičního příspěvku zřizovatele 
na provoz o částku 13.836 Kč. Cel-
ková výše neinvestičního příspěv-
ku na provoz po úpravě představu-
je částku 1,090.663 Kč.

3. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-
nizací Městská knihovna Týniště 
n. O., která spočívá v navýšení ne-
investičního příspěvku zřizovatele 
na provoz o částku 16.375 Kč. Cel-
ková výše neinvestičního příspěv-
ku na provoz po úpravě představu-
je částku 2,492.667 Kč.

4. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-
nizací Geriatrické centrum Týniš-
tě n. O., která spočívá v navýšení 
neinvestičního příspěvku zřizo-
vatele na provoz o  částku 45.000 
Kč. Celková výše neinvestičního 
příspěvku na provoz po úpravě 
představuje částku 3,871.300 Kč.

5. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-
nizací Služby města Týniště n. O., 
která spočívá v navýšení neinves-
tičního příspěvku zřizovatele na 
provoz o částku 85.000 Kč. Celko-
vá výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 10,740.000 Kč.

6. Zrušení závazného ukazatele mezi 

zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Mateřská škola – Město 
Týniště n. O., která spočíval v po-
skytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na případ-
nou spoluúčast k  dotaci MŠMT 
ČR – Podpora zabezpečení mateř-
ských škol ve výši 40.000 Kč. Po-
skytnutá dotace pokrývá celkový 
rozpočet projektu.

7. Veřejnoprávní smlouvu na po-
skytnutí individuální neinvestiční 
dotace z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí v  režimu de minimis 
pro společnost Audisbus, s. r. o., 
Rychnov nad Kněžnou v  částce 
51.661 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

8. Darovací smlouvu pro Martina 
Šabatu, trv. pob. *** ve výši 10 000 
Kč a pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy.

9. Rozpočtová opatření č. 31 - 
37/2017.

10. Dohodu o vypořádání práv a po-
vinností v  souvislosti s  ukonče-
ním nájmu nebytových prostor 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Ivo Nedvídkem na vyplacení 
částky 736.560 Kč bez DPH, kte-
rou určil soudní znalec v  oboru 
ekonomika – nemovitosti Jiří 
Melich, K. Čapka 681/2, Hradec 
Králové, za předpokladu, že bu-
dou všechny závazky vůči městu 
vyrovnány před vyplacením a po-
věřuje starostu podpisem dohody.

11. Zhotovení památníku k  výro-
čí vzniku samostatné republiky 
s bustou T. G. Masaryka a vzpo-
mínkou na legionáře v  prostoru 
u  vodárenské věže v  ulici T. G. 
Masaryka v Týništi nad Orlicí.

b) bere na vědomí

1. Rozpočtové opatření č. 30/2017 
realizované na základě předběžně 
schválených rozpočtových opatře-
ní k rozpočtu na rok 2017 schvá-
lených pod bodem A/16 na 19. 
zasedání ZM 13. 03. 2017.

2. Žádosti jednotlivých subjektů na 
dotace z  rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí na rok 2018 a vyjádření 
jednotlivých komisí k  předlože-
ným žádostem.

3. Informaci rady města o prověření 
nájemního vztahu s  Podnikatel-
ským klubem Orlicko a Podorlic-
ko, se sídlem Mírové náměstí 93, 
Týniště nad Orlicí.

C) Revokuje

1. Bod č. A/14 usnesení z 19. zasedá-
ní Zastupitelstva města Týniště nad 
Orlicí konaného dne 13. 03. 2017 
v  části týkající se veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Týniště nad 
Orlicí a společností Audisbus, s. r. 
o, Rychnov nad Kněžnou.

d) ukládá

1. Radě města Týniště nad Orlicí vy-
psat záměr na pronájem kotelny 
U Dubu v Týništi nad Orlicí.

T: do konce roku 2017
Odpovídá: Koldinský L.
2. Radě města Týniště nad Orlicí ve 

spolupráci s  právní firmou vy-
tvořit právní dokument zajišťující 
vztah města Týniště nad Orlicí 
k majetku Sportovního klubu Tý-
niště nad Orlicí.

T: 30. 6. 2018
Odpovídá: Koldinský L.
3. Zařadit do rozpočtu města pro rok 

2018 částku 150 000 Kč na zhoto-
vení památníku k  výročí vzniku 
samostatné republiky s  bustou T. 
G. Masaryka a  vzpomínkou na 
legionáře.

Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
Libor Koldinský, starosta

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

usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště n. O. konaného dne 13. 11. 2017

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí na svém říjnovém zasedání rozhodlo  
o změně financování Zpravodaje města Týniště nad Orlicí 

od 1. 1. 2018 bude doručován 
ZDARMA do každé domácnosti
v Týništi nad Orlicí, Petrovicích, Petrovičkách, Rašovicích,  

Křivicích a Štěpánovsku.
Redakce Zpravodaje si vám, milí čtenáři, dovoluje popřát  

spokojené prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých 
 a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku.
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mĚStSKý KamEROVý dOhLíŽECí SyStém (mKdS) týNIštĚ Nad ORLICí

aNKEta - SPORtOVEC ROKu 2018

     

Okresní sdružení ČUS Rych-
nov nad Kněžnou,z.s., ve spolu-
práci s  Rychnovským deníkem, 
agenturou SPORT AKTION, 
s.r.o., Chomutov,  MěÚ Rych-
nov nad Kněžnou a pod záštitou 
starosty města Rychnova nad 
Kněžnou, připravuje slavnostní 
vyhlášení ankety Nejúspěšnější 
sportovec roku 2017, které pro-

běhne v  pátek 2. ÚNORA 2018 
od 18 hodin v  Pelclově divadle 
v Rychnově nad Kněžnou.

Oceněno bude: 5 jednotlivců 
v žákovské v kategorii, 5 jednot-
livců v  kategorii dorostenci-ju-
nioři, 5 jednotlivců v  kategorii 
dospělí, 3 nejúspěšnější sportov-
ci z  řad veteránů (nad 40 let), 3 
kolektivy mládeže a  3 kolektivy 
dospělých, 5 trenérů, cvičitelů 
a  funkcionářů TJ/SK, pořadatelé 
významné sportovní akce a pře-
dána bude i cena FAIR PLAY.

Podmínkou pro zařazení na-
vržených do nominací na nejú-
spěšnější sportovce/kolektivy 
roku 2017 jsou:
•	 výrazné úspěchy jednotlivců/

kolektivů minimálně na úrov-
ni krajských soutěží

•	 dále úspěchy na MČR, případ-
ně ME, MS, atd.

V  případě trenérů, cvičitelů, 
funkcionářů tJ/SK jsou:
•	 dlouhodobá, úspěšná trenér-

ská činnost s mládeží i dospě-
lými

•	 pozice osobního trenéra, tre-
néra kolektivů, který splnil 
kriteria pro ocenění jednotliv-
ce nebo sportovního kolektivu

•	 dlouhodobá organizátorská 
funkcionářská práce na úrovni 
TJ/SK

Oceněn bude pořadatel vý-
znamné sportovní akce určené 
pro registrované sportovce i nej-
širší veřejnost a  starosta (mís-
tostarosta) obce v  největší pod-
porou 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, 

svazy/komise a  další sportovní 
subjekty nesdružené v  Okres-
ním sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou, z.s., (Sokol, Auto klub 
ČR, atd.) s přihlédnutím 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  pří-
jmení sportovce, data narození, 
adresu bydliště, členství v  TJ/
SK na území okresu Rychnov 
nad Kněžnou, oddíl, ve kterém 
sportu je, sportovní úspěchy do-
sažené v  roce 2017, jméno navr-
hovatele.

Akceptovány budou návrhy 
podané na OS ČUS Rychnov n. 
K. do pátku 5. ledna 2018.

MĚSTO
MONITOROVÁNO
KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SE ZÁZNAMEM

Městský Kamerový Dohlížecí Systém
Provozovatel: město Týniště nad Orlicí

Uživatel: MP a OO PČR

     

Rádi bychom vás informovali 
o  zprovoznění městského kamero-
vého dohlížecího systému v Týništi 
nad Orlicí.

Základní charakteristikou pro-
vozování a  využívání městského 
kamerového dohlížecího systému 
(dále jen MKDS) je preventivní 
funkce, tj. vytváření bezpečných 
zón v  exponovaných lokalitách. 
MKDS je instalován v  místech, 
kde se nejčastěji pohybují obyva-
telé a  návštěvníci města, kde jsou 
koncentrovány kulturní, komerční 
a  společenské instituce a  kde jsou 
dopravní uzly města. MKDS slouží 
k  dohledu v  místních záležitostech 
veřejného pořádku a k předcházení 
pouliční trestné činnosti a přestup-
ků. Zároveň je tento systém využi-
telný pro aktuální koordinaci postu-
pu bezpečnostních složek, hasičů, 
zdravotní služby apod. při závažněj-
ším ohrožení bezpečnosti občanů.

V  rámci zajištění bezpečnos-
ti občanů města a  jejich majetku 
a  pozitivních zkušeností ostatních 
měst s používáním MKDS se město 

Týniště nad Orlicí rozhodlo reali-
zovat kamerový systém za pomocí 
dotačních prostředků Ministerstva 
vnitra.

Požadavek na vybudování MKDS 
vzešel z  vypracované Bezpečnostní 
analýzy, která obsahovala i  dotaz-
níkové šetření prevence krimina-
lity města Týniště nad Orlicí, které 
proběhlo mezi obyvateli města na 
jaře r. 2016, dále z výsledků rozborů 
kriminality.

Projekt MKDS byl vypracováván 
v  úzké spolupráci města, Městské 
policie Týniště nad Orlicí a OO Po-
licie ČR.

MKDS v  Týništi nad Orlicí je 
zprovozněn od 1. 11. 2017, je vybu-
dováno 9 kamerových bodů s 11 ka-
merami (5 statických a 6 otočných), 
záznamové centrum a  dohledové 
pracoviště, které je vybudováno na 
stanici Městské policie Týniště nad 
Orlicí, s  možností vzdáleného pří-
stupu ze stanice OO PČR (důvodem 
je zajištění 24h monitoringu denně). 
Dodavatelem MKDS je společnost, 
která vzešla z výběrového řízení: Pa-
vel Bajer - Systémy S-tech, Hradec 
Králové (www.system-stech.cz).

Použity jsou kamery s  vysokým 
obrazovým rozlišením, dobrou cit-
livostí a  věrným podáním barevné 
informace. Mimo jiné disponu-
jí funkcí automatického ostření, 
s  neomezenou kontinuální rotací 
v rozsahu 360 stupňů. Každá otočná 
kamera může být přímo obsluho-
vána pracovníkem MKDS. Pokud 
tomu tak není, snímají tyto kame-
ry předem nastavený prostor. Na-
hrávky jsou pak po určité časové 

období ukládány, v souladu se záko-
nem, pro další možné využití, třeba 
právě pro Policii ČR, nebo orgánům 
obce a dalším orgánům, je-li to nut-
né k plnění jejich úkolů.

MKDS je provozován v  sou-
ladu se zákonem č. 553/1991 Sb. 
o  obecní policii, resp. se zákonem 
č. 273/2008 Sb. o Policii ČR a záko-
nem č.101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů (tak, aby nebylo bezdů-
vodně zasahováno do práv a svobod 
i soukromí občanů) a o změně ně-
kterých zákonů, v  platném znění. 
Režim dohledového pracoviště je 
zajištěn tak, aby manipulaci s  pří-
slušnou technikou prováděla vý-
hradně kompetentní a  vyškolená 
obsluha a  je zde zabráněno vstupu 
nepovolaných osob. K  pořízeným 
záznamům mají přístup pouze pří-
slušné orgány (Městská policie Tý-
niště nad Orlicí, OO PČR). Činnost 
obsluhy je důsledně kontrolována.

mKdS se zaměřuje především na:

•	 pouliční trestnou činnost (kapes-
ní krádeže, krádeže jízdních kol, 
zavazadel)

•	 výtržnictví, fyzické napadání 
osob

•	 dalším možným využitím MKDS 
je odhalování záškoláctví, šika-
ny, případně užívání omamných 
látek

•	 ochranu obecního majetku i ma-
jetku dalších institucí (bank, ob-
chodních společností, drobných 
provozoven)

•	 ochranu majetku soukromých 
osob

•	 ochranu zaparkovaných kola 
a vozidel před zcizením a kráde-
žím věcí z vozidel

•	 projevy vandalismu, poškozová-
ní veřejně prospěšných zařízení, 
sprejerství, vylepování plakátů

•	 nedovolené parkování

O  zřízení kamerového systému 
ve městě Týniště nad Orlicí jsou in-
formováni všichni občané, kteří při-
jíždějí do města informačními ta-
bulemi s ikonou kamery, které jsou 
umístěny na příjezdových komuni-
kacích, stejně jsou označeny i  jed-
notlivé kamerové body ve městě.

umístění kamerových bodů:

1. Městský úřad, Mírové náměstí  
č. p. 90, Týniště nad Orlicí

2. Budova Mňam, Mírové náměstí 
č. p. 234, Týniště nad Orlicí

3. Budova ZUŠ, Tyršovo náměstí  
č. p. 235, Týniště nad Orlicí

4. Budova kina, 17. listopadu  
č. p. 203, Týniště nad Orlicí

5. Nádražní ulice č. p. 486,  
Týniště nad Orlicí

6. Vodárenská věž, T. G. Masaryka 
č. p. 155, Týniště nad Orlicí

7. Budova základní školy,  
Komenského č. p. 829, Týniště 
nad Orlicí

8. Panelový dům, Družstevní  
č. p. 917, Týniště nad Orlicí

9. Ubytovna v ulici Čapkova  
č. p. 803, Týniště nad Orlicí

Podrobnější informace naleznete 
na: www.tyniste.cz
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

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

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

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

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

odpadů.

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

zaručují ty nejlepší služby. 

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

každého	zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

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

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

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

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

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

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1	až	20	m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.
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matEřSKá šKOLa u dubu
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bramborové odpoledne

Ve čtvrtek 19.  10. se zahrada 
v  naší mateřské škole proměni-
la v  zahradu plnou brambor, dýní 
a  strašidýlek z  podzimních plodů. 
Děti si společně s  rodiči zasoutěži-
li. A v tomto podzimním období se 
i při hře zahřáli. Tento den nám po-
časí moc nepřálo. Byla zima z celého 
týdne největší, ale neodradilo to ani 
rodiče, kteří si přišli užít podzimní 
odpoledne se svými dětmi. Děkuje-
me paní Michalíkové za dýni, kterou 
zároveň se svými chlapci Vendou 
a Toníkem vydlabali.

Podzimní tvoření

Dětem v  tomto ročním období 
nabízí náš les spoustu plodů a pře-
krásně zabarvených listů. Společně 
tvoříme nejen na zahradě mateřské 
školy, ale i  jednotlivě ve třídách. 
Společně jsme vyrobili draky, 
strašidýlka z  listů a  další výrobky. 
A stále experimentujeme.

Vystoupení sborečku

V neděli 22. 10. vystupoval Sbo-
reček pod vedením paní učitelky 
Vlčkové ve foyer divadla v  Týništi 

nad Orlicí před začátkem před-
stavení „Ženich pro čertici“. Děti 
předvedly, jaké písničky se s  paní 
učitelkou naučily.

Výuka angličtiny

Od října v  naší mateřské škole 
probíhá výuka anglického jazyka ve 
všech třídách. Vycházíme z  výuko-
vých materiálů, které vydala britská 
společnost Wattsenglish s akreditaci 
MŠMT, která se specializuje na vý-
uku angličtiny dětí. Učitelky výuku 
prokládají videoklipy a  písničkami, 
do výuky se zapojuje maňásek straka 

Meggie, děti jsou neustále vtaženy do 
výuky, poslouchají, reagují, mluví.

Knihovna

Ve čtvrtek 26.  10. děti navštívily 
Městskou knihovnu, paní knihovni-
ce připravila pro děti program „Co 
děláme na podzim“, kde si děti moh-
ly vyrobit draky, poslechly si příběh, 
který jim paní knihovnice přečetla. 
A zodpověděly otázky, které se vzta-
hovaly k četbě. „Chytrou sovu“ ten-
tokrát získal Tonda Dunajčík ze třídy 
Ptáčků.

Bc.et Bc. Renata Horká



PROINtEPO - POdĚKOVáNí

JízdNí řády Na ROK 2018
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PROINTEPO – Střední škola, 
Základní škola a  Mateřská škola 
s.r.o. je ojedinělé zařízení, které 
již 23 let poskytuje  komplexní 
vzdělávací, zdravotní a  sociální 
služby klientům od 2 do 26 let 
s  tělesným a  kombinovaným po-
stižením nebo zdravotním osla-
bením. Komplexní služby zahr-

nují mateřskou školu, základní 
školu, střední školu praktickou, 
pedagogickou a  osobní asistenci, 
fyzioterapeutické, ergoterapeutic-
ké, logopedické a  psychologické 
služby. PROINTEPO navštěvuje 
denně 61 dětí a  žáků, poraden-
ských služeb využívá dalších 400 
klientů. Terapie, které zde děti 

využívají, jsou zdarma – jsou 
hrazené zdravotními pojišťovna-
mi. Centrum je otevřené široké 
veřejnosti – umožňuje praxe SŠ 
a VŠ studentům, již od roku 2005 
pořádá akreditované kurzy pro 
asistenty pedagoga a  organizuje 
různorodé kulturní akce (výstavy, 
besídky, jarmarky, den dětí, dny 

otevřených dveří…).
Rádi bychom touto cestou po-

děkovali městu Týniště nad Or-
licí za finanční příspěvek, který 
podpoří naší práci a  zkvalitnění 
poskytovaných služeb pro děti 
a  žáky s  tělesným a  kombinova-
ným postižením. 

Děkujeme!
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PEtR PaťaVa – muzIKaNtI - FOtOzábĚRy

   

Jazz baNd, rok 1958
Zřizovatel: JZK Týniště nad Orlicí
Složení skupiny: kytara, banjo p. Provazník a p. Krofián, kornet p. Paťava, 

saxofon p. Pelikán, pozoun p. Koldinský, bicí p. Kosina (týnišťský Elvis Pres-
ley), piano p. Dostál a basa p. Šatava. Současně 30členná estráda s divadlem.

Skladby: 60 dixielandů + kompletní Elvis Presley, Olympic.
Slavná vystoupení: Silvestr na Masarykově chatě, ples v  Horním Starém 

městě v Trutnově, 3 x divadlo v JZK Týniště nad Orlicí, první máje 5 x, Praha, 
čaje U Dubu na Staveništi, poslední zábava v parku v Týništi nad Orlicí před 
zlikvidováním a zrušením pavilonu. Druhé místo na beatovém festivalu Ča-
stolovice (Tyger – rock a Vězeňský rok, 3 x Elvis Presley).

OREStĚS I., rok 1967
Zřizovatel: Opočno pod Orlickými horami
Složení skupiny: pozoun p. Snopek, baskytara p. Musil, zpěv p. Drábek, var-

hany a piano p. Dostál, bicí p. Kosina a p. Paťava trumpeta, banjo p. Pražák, 
klarinet p. Háva.

Kvalifikace: 90 %
Úspěšná vystoupení: Polsko – Londek Zdroj, 2 x koncert v Mušli pro 2000 

diváků, 20 koncertů pro poslech.
Repertoár: 50 skladeb tradiční dixieland, 40 skladeb hot-beatových věcí, let 

ptáků, ostravský beat.

thE VEtERaNS, rok 1967
Zřizovatel: JZK Týniště nad Orlicí
Složení skupiny: bicí p. Argaláš, saxofon p. Větvička, trumpeta p. Paťava, 

zpěv p. Drábek, baskytara p. Horčička, piano a varhany p. Dostál.
Do roku 1968 skupina vystupovala jako VETERANI a po okupaci od srpna 

již jako THE VETERANS.
Hosté skupiny: pozoun p. Strnad, bicí p. Bucháček a p. Píša, zpěv p. Šafář, 

saxofon p. Slováček, zpěv p. Molavcová.
Ohodnocení skupiny: 100 %.
Vystoupení: Večery při svíčkách v  JZK Týniště nad Orlicí, kácení máje 

v Černilově každoročně, 20 x Albrechtice nad Orlicí, Špindlerův mlýn (Inter-
hotel Montana, Krkonošská chalupa, Špindlerovka 5 x, Malý Šišák, Pětiletka), 
svatba asi 30 x, svatba p. Drábkové na Karlštejně.

Skupina aSPEKt, rok 1974
Zřizovatel: Početnická služba Týniště nad Orlicí
Složení skupiny: trumpeta p. Paťava, saxofon p. Mittlehner, baskytara p. 

Kraus, doprovodná kytara p. Jäger, solo kytara p. Mikulecký, bicí p. Pinkas.
Vystoupení: Špindlerův Mlýn (Vojenská chata Bedřichov, Malý Šišák), 

Třebechovice p. Orebem, Výrava, Opočno, Černilov, Albrechtice nad Orlicí 
a Hradec Králové.

Skupina d – KVaRtEt, rok 1975 – 1985
Složení skupiny: bicí p. Francek, p. Šmída a p. Beneš, trumpeta p. Paťava, 

saxofon p. Mittlehner a varhany p. Dostál.
Vystoupení: 2 x Taneční v hotelu Orlice, 3 x Dožínky v Hradci Králové, 

oslavy lesních závodů po Vč. kraji, Alessandria, Horní Maršov, Barchov, Hu-
bertské zábavy, svatby, Svitavy a Harrachov.

Petr Paťava



strana 13



strana 14

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

Máte pocit, že vám angličtina 
ze školy nestačí?  

Chtěli byste vyrazit do zahraničí, 
ale nejste si jisti svými  

jazykovými schopnostmi?  
Pojďte do týdne plného pohody a 
angličtiny (jo, fakt to pasuje do-

hromady, protože ve Sluníčku je možné všechno!) 

12.—17. 8. 2018  

Do konce roku zjišťujeme předběžný zájem o tento 
tábor v DDM. Ozvěte se do emailu, na Fb nebo osobně. 

Ubytování a stravování zajištěno, program pestrý a přiměřený. 
Předpokládaná cena 1350,-  
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26. ROČNíK bĚhu týNIšťSKé dESítKy

     

Na start 26. ročníku běhu Týnišť-
ské desítky (10 km), která se pravidel-
ně běhá na počest říjnového svátku, 
se za chladného podzimního počasí 
postavilo 184 vytrvalců a vytrvalkyň 
v osmi věkových kategoriích.

Pořadatelé atletického oddílu SK 
Týniště nad Orlicí, z. s., ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí také připravili závody 
předškolních dětí a žactva, kterých se 
zúčastnilo 40, na tratích dlouhých od 
100 m do 1200 m.

V  kvalitní konkurenci vytrvalců 
za účasti několika českých reprezen-
tantů, například v bězích do vrchu, se 
celkovým vítězem stal Radek HÜBL 
z  Runsport team (č. 177, viz. foto) 
solidním časem 32:29 min. a nejlep-
ší ženou byla na celkovém 15. místě 
Táňa METELKOVÁ (č. 10 v modrém 
dresu, viz. foto) z  TJ Sokol Hradec 
Králové časem 37:03 min. Nejlepším 

Týnišťákem se stal Pavel KRUNČÍK, 
člen týnišťského atletického oddí-
lu SK, který se celkově umístil na 
pěkném 22. místě časem 38:28 min. 
Nejrychlejší závodníci v jednotlivých 
kategoriích byli odměněni věcný-
mi cenami, které předával starosta 
města Týniště nad Orlicí pan Libor 
KOLDINSKÝ. Nejstarším účastní-
kem byl Matěj JELÍNEK (roč. 1942) 
z Černilova, který trať zdolal celkově 
na 139. místě za 56:29 min. Proběhla 
také tombola losovaných startovních 
čísel závodníků.

Závody proběhly hladce bez pro-
testu a žádného úrazu.

Bohužel, pár hodin před startem 
závodu přišla smutná zpráva o úmr-
tí pana Jiřího DOSTÁLA (80 let), 
dlouholetého sportovce, kamaráda, 
trenéra, předsedy místního oddí-
lu atletiky a  funkcionáře krajského 

svazu atletiky. Před startem hlavního 
závodu si památku na pana Dostála 
všichni přítomni uctili minutou ti-
cha. Čest jeho památce!

Poděkování za jinak zdařilou 
sportovní akci patří pořadatelům 
a  rozhodčím z  atletického oddílu 
a dalších členů SK Týniště nad Orlicí, 
z. s., Domu dětí a mládeže (kolektivu 
Kateřiny KUKLOVÉ), všem dobro-
volníkům a Městské policii za zajiš-
tění hladkého průběhu.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad Or-
licí – paní Franziska STERNBER-
GOVÁ; MĚSTO Týniště nad Orlicí; 
ČESKÁ UNIE SPORTU – SPOR-
TUJ S  NÁMI; OVOCE – ZELE-
NINA – pan ZÁBRODSKÝ, Týni-

ště nad Orlicí; ELEKTRO TELUX, 
s.r.o. – Týniště nad Orlicí; PRODEJ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB – 
Mgr. Milan KOPECKÝ, Týniště nad 
Orlicí; KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA 
– paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště 
nad Orlicí; DUVA – pan Josef DUN-
DR, Týniště nad Orlicí; STRAVO-
VÁNÍ GERIATRICKÉ CENTRUM 
– pan Josef VLČEK, Týniště nad Or-
licí; WELDIS Rychnov nad Kněžnou, 
s.r.o. – vše pro svařování

Těšíme se na účast v  dalším 27. 
ročníku Týnišťské desítky, který se 
bude tradičně konat ve sváteční den 
a  to 100. výročí vzniku samostatné-
ho československého státu, v  neděli 
28. října 2018.

 Za oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí, z. s.: Václav GOLDBACH 

a Ing. Jiří TYAHUR
Foto: Jiří KOTTAS
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SK týNIštĚ Nad ORLICí 
OddíL SáLOVé KOPaNé

SPOLEČENSKá KRONIKa

     

Životní jubilea:
99 let Rosálie Mauerová
95 let Germa Veselá
92 let Marie Bašová
 Irena Bartoňová
 Anežka Bašová
91 let Jarmila Mikulecká
 Marie Votroubková
 Jiřina Švandrlíková
85 let Věra Fikrová
 František Mareš
 Běluše Soušková
 Zdenka Muchová
 Zdenka Beránková
80 let Jiřina Kupková
 František Kapucián
 Olga Čepelková
 Jaroslav Hynek
 
Vítáme na svět:

Izabela Bozetická
Vincent Rabiňák
Václav Neliba

Rozloučili jsme se:

Lubomír Huml (85)
Ladislav Šimána (84)
Ladislav Zemánek (86)
Jiří Falta (69)
Miloslav Provazník (71)
Vladimír Studenovský (64)
Jiří Temňák (75)
Jiří Dostál (80)

Poděkování

Děkuji Sboru pro občanské zá-
ležitosti, p. Michálkové, p. Švábo-
vé a starostovi města za blahopřá-
ní a dary k mým 85. narozeninám. 
Moc mě to potěšilo.

Ladislav Provazník

Městský výbor Komunistic-
ké strany Čech a  Moravy děkuje 
všem našim občanům, kteří svý-
mi hlasy v parlamentních volbách 

podpořili naše kandidáty do po-
slanecké sněmovny.

MUDr. Jan Vaník, předseda

Vzpomínka

V  prosinci uplyne 25 let od 
úmrtí paní Stanislavy Červené 
z Křivic a v září to bylo 20 let od 
úmrtí jejího manžela pana Ladi-
slava Červeného. Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi.

Synové s rodinami.

Hvězdy ti nesvítí, sluníčko nehře-
je, už se k  nám nevrátíš, už není 
naděje.

Letos 5.  října uplynulo 14 smut-
ných roků, kdy při tragické do-
pravní nehodě skončil svůj život 
pan Martin Vach, který by se dne 
10. 12. 2017 dožil 44. narozenin.
S láskou a bolestí stále vzpomínají 

rodiče, sestra Šárka s  manželem 
a Simonkou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku.

Děkují rodiče.

 

   

Sálová kopaná je jedním z  nej-
mladších oddílů sportovního klubu. 
Než byl však náš oddíl v  roce 2010 
zapsán pod křídla SK, provozoval 
svoji činnost od roku 1989. Sportov-
ní aktivity se odehrávaly především 
v hale U Dubu, odtud název sálová 
kopaná. Od prvopočátku je naše 
činnost čistě rekreační. Našimi členy 
jsou především fotbaloví nadšenci 
z řad bývalých aktivních hráčů, kteří 
mají tento sport rádi a chtějí udržo-
vat svou tělesnou schránku. Od roku 
2010, kdy bylo v  Olšině postaveno 
hřiště s umělou trávou, scházíme se 
zde celoročně a to v pondělí a v pá-
tek. Jinak si také říkáme mladá garda 
SK Týniště nad Orlicí – fotbal, kdy se 
účastníme fotbalových utkání na vel-
kém hřišti s gardami z okolních obcí.

Od roku 1990 pořádáme každý 
rok tradiční „Vánoční turnaj“ v  sá-
lové kopané, který se koná v  tělo-

cvičně U  Dubu, vždy 25.  12. Tento 
turnaj má vysokou úroveň, kdy se jej 
účastní i fotbalisté hrající republikové 
soutěže a má mezi hráči, ale i diváky, 
velkou oblibu. Tímto vás na jeho dal-
ší ročník srdečně zveme.

V letošním roce jsme v červnu po-
řádali turnaj gard v malé kopané na 
hřišti v Křivicích, kdy výtěžek tohoto 
turnaje byl věnován Jiřímu Kamšovi. 
Tímto bychom chtěli poděkovat jak 
městu Týniště nad Orlicí za zakoupe-
ní pohárů, tak i fotbalovému oddílu 
TJ Sokol Křivice za spolupráci a po-
skytnutí zázemí.

V současné době má oddíl sálové 
kopané celkem 25 členů.

Na závěr přejeme všem pevné 
zdraví, spokojenost a  pohodu v  ná-
sledujícím roce 2018.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za oddíl sálové kopané
Karel Baťha – předseda

vytiskneme a zarámujeme vaše fotografie

objednavky@mega-cz.com | 604 791 591
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ČESKObRatRSKá CíRKEV EVaNgELICKá

mĚStO týNIštĚ Nad ORLICí POdPORuJE hOSPIC aNEŽKy ČESKé

     

   

V prosinci letošního roku uběh-
ne již 22 let od chvíle, kdy byl 
v  Červeném Kostelci otevřen prv-
ní český lůžkový hospic - Hospic 
Anežky České, pro těžce nemocné, 
který je současně nejstarším stře-
diskem Oblastní charity Červený 
Kostelec. Jedná se o  registrované 
nestátní zdravotně sociální zaříze-
ní, které poskytuje komplexní péči 
převážně onkologickým pacientům 
v  závěrečném stádiu onemocnění 
především z  Královéhradeckého 
kraje, ale i  z  celé České republiky. 
Zařízení disponuje třiceti lůžky, 
ročně poskytne péči okolo 400 
těžce nemocných pacientů a  je-
jich rodinám. Od svého vzniku 
posloužil hospic 8 500 pacientům 
a průměrná doba pobytu je 21 dní. 
Jeho provoz je z části hrazen zdra-

votními pojišťovnami (zhruba 47 
%), dotacemi přispívá stát, města 
a obce, část nákladů hradí pacienti 
(cca 10 % podle výše příjmu). Hos-
pic hledá různé formy pomoci u fi-
rem, individuálních dárců, pořádá 
ve prospěch financování hospice 
benefiční akce, uchází se o nadač-
ní příspěvky a  granty apod. Vedle 
udržení kvalitní péče je aktuálním 
záměrem pořízení nového zázemí 
pro Mobilní hospic a pořízení no-
vého sanitního vozu pro dopravu 
nemocných.

Pracovníci Oblastní charity Čer-
vený Kostelec velmi děkují Zastupi-
telstvu města Týniště nad Orlicí, že 
podporuje provoz Hospice Anežky 
České ze svých prostředků a napo-
máhá tak kvalitní péči o  těžce ne-
mocné.

     

Neboť každý, kdo prosí, dostává, 
a  kdo hledá, nalézá, a  kdo tluče, 
tomu bude otevřeno.

Lukáš 10,10

V  adventu vstupujeme do ob-
dobí, které vzniklo jako paralela 
k době postní. Na rozdíl od postu 
však celé nastavení našeho adven-
tu odvádí od jakéhokoli soustře-
dění. Je to vždy tak trochu výzva, 
abychom udělali všechno, co dou-
fáme, že bude k  radosti bližních 
a  tím i  k  chvále Páně. A  zároveň, 
abychom měli advent takový, jaký 
by měl být, tedy dobou většího du-
chovního soustředění. Někdy nic 
nenasvědčuje tomu, že by to bylo 
možné. Dokonce to může být i tak, 
že se rozhodujeme, zda toto období 

pojmeme jako službu druhým se 
všemi milými i  méně milými ad-
ventními činnostmi, nebo že pro-
žijeme advent jako dobu modlitby. 
Tu druhou možnost předznamená-
vá prosba učedníků: „Pane, nauč 
nás modlit se“ spolu se zaslíbením 
„kdo prosí, dostává“. Modlitební 
soustředění může být podpořeno 
i  písní. Takto vybaveni můžeme 
vstoupit do tohoto intenzivního 
období a  zkusit prosit o  to, aby-
chom v adventu zvládli obojí služ-
bu - druhým i sobě.

Pane Bože, děkujeme ti za nad-
cházející sváteční období. Prosíme, 
ať dokážeme odlišit to, co je po-
třebné od toho, co už potřeba není. 
Amen.

Píseň:

1. Vítej, Jezu Kriste, z nebes vyso-
kosti, vítej z Panny čisté, předrahý 
nám hosti. Od Otce jsi vyšel, spasiti 
nás přišel, těšíme se tobě, pějíce v té 
době: Vítej, Králi náš!

2. Navštívils nás bídné sluhy ve 
vězení, nesa z lásky divné z bíd nám 
vyproštění. S nebeským bohatstvím 
přišels k  nám chudičkým, bys nás 
obdaroval, sebou zbohacoval. Vítej, 
Králi náš!

3. Ach, co tebou hnulo, bys tak 
po nás toužil? Co tě k tomu mělo, 
abys hříšným sloužil? Jen tvé srdce 
svaté, milostí k nám vzňaté; chtěls 
nám bratrem býti a nás k sobě vzíti. 
Vítej, Králi náš!

4. Ó Siónská dcerko, nermutiž 

se více, Pán tvůj setře tobě, každou 
slzu z líce; těš se z svého Krále, zpí-
vej k jeho chvále, jenž tvé ponížení 
v  slávu věčnou změní. Vítej, Králi 
náš!

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku č. 262 Vítej, Jezu Kriste (nápěv 
1505, text B. Jan Augusta 1541 / 
1877 / 1970).

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

10.  12.  – 10.30 h bohoslužby 
s nedělní školou

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

Jaroslav Matuška

Novinky 
z městské knihovny týniště nad Orlicí

Máme nové facebookové stránky: fb.me/knihovnatyniste

Nová telefonní čísla na všechna odd.: 

•	  dospělé odd.:  494 377 131
•	  dětské odd.:  494 377 132
•	  ředitelka: 494 377 133

Veškeré probíhající akce najdete na: www.knihovnatyniste.cz

Od ledna 2018 budou mít naši čtenáři k dispozici nové časopisy 
a noviny: Lidové noviny – Po - Pá; Rozmarýna; Chatař, chalupář
Top dívky; Časostroj 

upozornění z městské knihovny týniště nad Orlicí
•	 Knihovna bude pro veřejnost v tomto roce naposledy otevřena 

 ve středu 20. 12. 2017 do 17 hod.
•	 Knihy můžete vracet průběžně pomocí biblioboxu, 

umístěného před budovou knihovny.
•	 V novém roce vás opět přivítáme dne 3. 1. 2018.

Přejeme všem našim současným i budoucím čtenářům klidné vánoční 
svátky a spoustu báječných chvil s našimi knížkami. V novém roce zase 
mnoho zážitků s našimi kulturními či vzdělávacími akcemi.
Přijďte do příjemného prostředí, jsme tu pro vás.
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OddíL atLEtIKy SK týNIštĚ Nad ORLICí - ROK 2017

     

Rok 2017 začal úspěchem v  an-
ketě. Dne 3.  února  2017 proběhlo 
v Rychnově nad Kněžnou v Pelclo-
vě divadle slavnostní vyhlášení an-
kety „Nejúspěšnější sportovec roku 
2016“ okresu Rychnov nad Kněž-
nou, kde se neztratila ani týnišťská 
atletika. V  rámci jedné z  anket, 
„Sportovní akce roku 2016“ byl 
vyhlášen 25. ročník běhu Týnišť-
ské desítky, který se každoročně 
organizuje 28. října ve sváteční den 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu.

Letošní sezonu můžeme pova-
žovat za celkem úspěšnou s občas-
nými problémy s neúčastí mladších 
atletů na některých závodech druž-
stev mužů. Bohužel, v dubnu letoš-
ního roku došlo k přestupu naděj-
ného výborného atleta Petra Plašila 
do oddílu TJ Sokol Hradec Králové, 
který se uskutečnil díky ne úpl-
ně standartním způsobem (již po 
uplynutí přestupního termínu) jak 
ze strany oddílu Hradce Králové 
(porušení dohody, přestup se měl 
uskutečnit v roce 2018), tak nejme-
novaného funkcionáře z  Českého 
atletického svazu v Praze.

V  soutěži společného krajského 
přeboru družstev mužů (oddíly 
z  Královéhradeckého a  Pardubic-
kého kraje) se po 4 kolech závodů 
naši muži umístili celkově na 3. 
místě a  v  rámci kraje na 1. místě 
před TJ Lokomotiva Trutnov a  TJ 
Sokol Nová Paka. V  této soutěži 
za naše družstvo mimo jiných bo-
jovali i  naši dorostenci a  junioři. 

Nejlepšími našimi bodujícími atle-
ty byli Patrik Jaroměřský a Václav 
Červinka.

Družstva dorostenců a  juniorů 
jsme neměli pro nízký počet mla-
dých atletů, ale bylo jim umožněno 
na základě oboustranného zájmu 
soutěžit v  rámci hostování, a  to 
v  soutěži družstev juniorů za TJ 
Sokol Hradec Králové – Tomáš Kos 
a Filip Moravec a za AC Pardubice 
- Vladimír Polášek. Uvedení atleti 
nezklamali a byli přínosem daných 
oddílů. Družstvo juniorů TJ Sokol 
Hradec Králové zvítězilo v  přebo-
ru Čech a AC Pardubice bylo na 7. 
místě. TJ Sokol Hradec Králové se 
tak probojoval do Ostravy na pře-
bor ČR družstev juniorů a obsadil 
5. místo za účasti atletů Tomáše 
Kose a Filipa Moravce.

V  samostatné krajské soutěži 
družstev přípravek, kde byly 3 sku-
piny, jsme měli také družstva hochů 
i dívek. Více se dařilo družstvu dí-
vek, které se ze skupiny probojovaly 
do finále krajského přeboru a vybo-
jovaly celkové 7. místo v kraji.

V roce 2017 oddíl atletiky pořá-
dal na stadionu dne 27. dubna kolo 
závodů družstev přípravek a  dne 
20.  června kolo závodů družstev 
mužů. V  neděli 13.  srpna pořádal 
kvalitně obsazený atletický mítink 
v  rámci východočeského turné 
a  memoriálů, kterého se zúčast-
nilo 100 atletů z  celé ČR (několik 
reprezentantů v různých věkových 
kategoriích) a Polska. Oddíl se také 
podílel na organizaci školních zá-

vodů v  rámci soutěží základních 
a středních škol. Dne 28. října jsme 
pořádali již 26. ročník silničního 
běhu „Týnišťská desítka“, kterého 
se zúčastnilo 184 vytrvalců a v do-
provodném programu v bězích dětí 
se jich zúčastnilo 40.

V  rámci hodnocení atletů se 
naši mladí atleti v  rámci přeborů 
a  tabulek ČR neztratili. V  únoru 
v Ostravě na Mistrovství ČR juni-
orů a dorostenců v hale Petr Plašil 
v  juniorech ve vrhu koulí (6 kg) 
skončil na pěkném 7. místě výko-
nem 14,21 m, v soutěži dorostenců 
Tomáš Kos a Filip Moravec skonči-
li na děleném 9. místě ve skoku do 
výšky výkonem 1,82 m. V hodno-
cení v atletických tabulkách ČR za 
rok 2017 ve skoku do výšky v kate-
gorii dorostenců skončil Tomáš Kos 
výkonem 1,90 m na 15. místě a Filip 
Moravec výkonem 1,95 m na pěk-
ném 7. místě a tím také splnil limit, 
aby byl veden a  sledován v  rámci 
Střediska centra mládeže v  kraji 
pro rok 2018, které je určeno a pod-
porováno pro talentovanou mládež 
od starších žáků až po atlety do 23 
let. Také starší žák Lukáš Paulovič 
podával letos výborné výkony, kte-
rými podpořil i  své družstvo ZŠ 
Týniště nad Orlicí v říjnu na repub-
likovém finále atletického čtyřboje 
v Kolíně, kde kluci skončili na vy-
nikajícím 3. místě.

Mnozí naši hlavně mladí atle-
ti si v  průběhu sezony vylepšili 
své osobní rekordy a  doufáme, že 
o  nich ještě více uslyšíme v  násle-

dující sezoně 2018.
Oddíl atletiky se snaží dle svých 

možností obměňovat a  nakupovat 
materiál a  náčiní na svou činnost. 
Nejvíce se potýkáme hlavně při zá-
vodech s poškozením – zlomením 
laťky buď při skoku do výšky, nebo 
o  tyči, které stojí nemalé peníze. 
Do budoucna budeme potřebovat 
zakoupit mimo jiné novou cílovou 
kameru a k tomu PC. Doufáme, že 
se v  blízké době vyřeší možné vy-
budování malé společné zastřešené 
tribuny, jak směrem na atletickou 
dráhu, tak na tenisové kurty, a vy-
lepší se sociální zázemí hlavně 
v přízemí v klubovně na atletickém 
stadionu.

Na bezproblémové a kvalitní čin-
nosti oddílu atletiky se dlouhodobě 
podílejí Kateřina Kuklová, Petr Ja-
roměřský, Václav Goldbach s man-
želkou Janou a Ing. Jiří Tyahur.

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat městu Týniště nad Or-
licí, Českému atletickému svazu, 
České unii sportu, všem za finanč-
ní příspěvky a  ostatním sponzo-
rům, kteří dosud podporovali naši 
činnost. Dále funkcionářům nejen 
oddílu atletiky, ale i  celého Spor-
tovního klubu Týniště nad Orlicí, 
z. s., kteří s námi úzce spolupraco-
vali a  pomáhali při pořádání atle-
tických soutěží a v neposlední řadě 
všem dobrovolníkům.

Přejeme vám všem hezké a klid-
né prožití vánočních svátků a  vše 
jen to nejlepší v roce 2018.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

mĚStO týNIštĚ Nad ORLICí POdPORuJE hOSPIC aNEŽKy ČESKé

   

Milí Sokolové a příznivci Sokola,
Chceme vás informovat o  akti-

vitách Klubu sokolských seniorů 
Věrné gardy TJ Sokol.

V  měsíci říjnu jsme uspořádali 
dvě zdařilé akce.

První se uskutečnila na novém 
městském sportovišti v  části do-
pravního hřiště, kde jsme si pod 
vedením městské policie (paní 
Zdeničky Pálové) procvičili znalost 
dopravních značek a byli jsme po-
učeni o  bezpečnosti a  chování při 
jízdě na kole.

Druhou velmi zdařilou akcí byl 
zájezd do Prahy na výstavu „Prv-
ní republika“ v  Tančícím domě. 
Architektura budovy nás oslovila 
a zejména pohled z vyhlídkové te-
rasy Tančícího domu na dominan-
tu Prahy a překrásnou řeku Vltavu 
nás uchvátil. Výstava „První repub-
lika“ je velmi zajímavá. Obdivovali 
jsme modely z  módního salónu 
Hany Podolské, velmi se nám líbilo 

video i expozice věnovaná vynika-
jící operní pěvkyni Emě Destinno-
vé, i  část výstavy věnovaná spolku 
Sokol nás příznivě oslovila. Poté 
jsme navštívili Werichovu vilu, kte-
rá je nyní pod patronací paní Medy 
Mládkové. Prohlédli jsme si ex-
pozici věnovanou Osvobozenému 
divadlu, která nás velmi příjemně 
naladila, a zazpívali jsme si známé 
písně z  repertoáru Osvobozeného 
divadla.

Chceme touto cestou poděkovat 
vedení města a městskému zastupi-
telstvu za schválení dotace pro naši 
TJ Sokol, za podporu naší činnosti 
v oblasti pohybově tělesné i kultur-
ně společenské. Jsme přístupnou 
organizací pro naši týnišťskou ve-
řejnost a  na všech našich akcích 
občany města vítáme.

Milí Sokolové a  vážení spolu-
občané, blíží se vánoční čas a  my 
vám přejeme jménem TJ Sokol pří-
jemnou vánoční pohodu a  radost 

v  kruhu vašich rodin a  svých nej-
bližších. V novém roce 2018 přeje-
me hlavně pevné zdraví a spokoje-

nost v pracovním i osobním životě.
Mgr. Libuše Nováková

TJ Sokol Týniště nad Orlicí



zPRáVa O ČINNOStI mĚStSKé POLICIE za říJEN 2017

     

■ Dne 4.  10.  2017 bylo strážníky 
Městské policie Týniště nad Orlicí 
realizováno měření rychlosti vozi-
del v rámci města Týniště nad Or-
licí včetně obcí Křivice a Rašovice. 
Při tomto bylo řešeno 12 řidičů 
pro porušení příslušného ustano-
vení zákona o silničním provozu.

■ Dne 5. 10. 2017 v 20:30 hod. tele-
fonicky oznámil velitel výjezdové 
skupiny Sboru dobrovolných ha-
sičů Týniště nad Orlicí, že vlivem 
silného větru spadl u  ubytovny 
„Modrák“ strom na elektrické ve-
dení, kde zůstal zaklíněn. Některé 
dráty byly strženy a spadly na zem. 
Z  důvodu nebezpečí úrazu elek-
trickým proudem požádali o  za-
jištění místa havárie do příjezdu 
pracovníka „Energetiky“. Po nut-
nou dobu bylo místo strážníkem 
zajištěno proti vstupu nepovola-

ných osob.

■ Dne 7. 10. 2017 v 19:50 hod. z dů-
vodu vážné dopravní nehody na 
sil. č. I/11 u Petrovic požádala Po-
licie ČR o poskytnutí součinnosti 
při zajištění uzavírky silnice č. I/11 
a  navádění vozidel na objízdnou 
trasu. Provoz byl strážníky a  po-
licisty usměrňován do 23:00 hod.

■ Dne 11. 10. 2017 v 11:00 hod. byla 
poskytnuta součinnost při otevře-
ní bytu v ulici Turkova. Z důvodu 
zjištěného náhlého úmrtí věc pře-
vzala Policie ČR.

■ Dne 14.  10.  2017 v  02:35 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti v  cen-
tru města Týniště nad Orlicí byli 
strážníci v  ulici T. G. Masaryka 
zastaveni obyvatelem města, kte-
rý oznámil bezdůvodné fyzické 
napadení v  prostoru Mírového 
náměstí. Oznámení je v  současné 
době prověřováno a  dokumento-
váno.

■ Dne 16.  10.  2017 se strážníci 
Městské policie Týniště nad Or-
licí opětovně zaměřili na rychlost 
projíždějících vozidel v  Týništi 
nad Orlicí, Křivicích a Rašovicích. 
Zjištěno a  následně řešeno bylo 
17 případů porušení příslušného 
ustanovení zákona o  silničním 
provozu.

■ Dne 17. 10. 2017 v 17:47 hod. bylo 

přijato telefonické oznámení, že 
v  Týništi nad Orlicí se v  ulici T. 
G. Masaryka pohybuje po vozov-
ce značně podnapilý muž, který 
ohrožuje provoz na komunikaci 
a  v  neposlední řadě své zdraví. 
Muž byl nalezen v  ulici Okružní. 
Byl předán do péče „rodinného 
příslušníka“ a  následující den byl 
přestupek projednán uložením 
pokuty tzv. příkazem na místě.

■ Dne 18. 10. 2017 v 08:23 hod. ob-
držela městská policie oznámení, 
že na Mírovém náměstí leží na 
lavičce u  kašny nějaký muž. Na 
místě bylo zjištěno, že důvodem 
počínání je špatný psychický stav. 
Zajištěno lékařské ošetření a  po 
dohodě s lékařem byl muž dopra-
ven do místa bydliště.

■ Dne 19. 10. 2017 v 18:17 hod. te-
lefonicky oznámil personál pro-
dejny Penny Market Týniště nad 
Orlicí, že v prodejně byla zadržena 
osoba přistižená při drobné krá-
deži. Na místě bylo zjištěno, že 
pachatelem je osoba mladší 15 let, 
která se pokusila odcizit tabulku 
čokolády. Po zadokumentování 
byla věc oznámena Komisi pro 
projednávání přestupků města 
Týniště nad Orlicí k dalším opat-
řením.

■ Dne 21.  10.  2017 v  18:45 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v ulici Za Drahou leží v příkopě 

pravděpodobně podnapilý muž. 
Na místě bylo zjištěno, že mladý 
muž byl skutečně „společensky 
unaven“. Po probuzení z  místa 
sám odešel.

■ Dne 28.  10.  2017 v  03:00 hod. 
z důvodu souběhu dvou oznámení 
požádala hlídka Policie ČR o pro-
věření oznámení, že v baru Mon-
tana na Mírovém náměstí má být 
značně podnapilý host, který ne-
dbá výzev personálu a nechce bar 
opustit. Po ztotožnění byla osoba 
strážníky vykázána.

■ Dne 29. 10. 2017 v 02:40 hod. bylo 
přijato oznámení personálu baru 
Metro na Mírovém náměstí, že 
mají potíže s hosty, kteří po zaví-
rací době odmítají podnik opustit. 
K  nápravě postačilo upozornění 
a přítomnost strážníků na místě.

■ Dne 30.  10.  2017 v  09:30 hod. 
bylo přijato oznámení obyvate-
le ulice Voklik, že má důvodnou 
obavu o  svou nemocnou soused-
ku, kterou delší dobu neviděl. 
Strážníkem bylo využito zákonné 
oprávnění a  proveden vstup do 
obydlí. Zde bylo zjištěno, že oby-
vatelku domu postihl glykemický 
záchvat. Byla poskytnuta první 
pomoc, zajištěno lékařské ošetření 
a vyrozuměn rodinný příslušník.

Jaroslav Forman
strážník MP
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zPRáVa O ČINNOStI OddíLu VOLEJbaLu za ROK 2017

zPRáVa O ČINNOStI OddíLu ORIENtaČNíhO bĚhu týNIštĚ Nad ORLICí za ROK 2017

     

Oddíl orientačního běhu při SK 
Týniště nad Orlicí má v letošním 
roce ve svých řadách 37 členů 
soutěžících od dětských kategorií 
po seniorské.

Na začátku běžecké sezony se 
náš oddíl rozrostl o  šest nových 
členů. Zdá se, že už kouzlu orien-
tačního běhu propadli.

Členové se každoročně účastní 
soutěží Východočeského poháru 
OB. V  letošním roce se naši čle-
nové umisťovali v soutěži Výcho-

dočeského poháru na předních 
místech ve svých kategoriích. 
Celkové pořadí potom dopadlo 
následovně:

Kategorie H21D Nymsa Zde-
něk celkové 2. místo

Kategorie D35D Šišmová Hana 
celkové 5. místo

Kategorie H35D Kašpar Václav 
celkové 4. místo

Výsledky z  jednotlivých závo-
dů můžete vidět na našem webu 
www.ob-tyniste.cz

Naši závodníci se pravidel-
ně objevují v  seriálu běžeckých 
soutěží jako je „Týnišťská desít-
ka“, „Běh týnišťskými pralesy“ 
či „Malá cena Velké Verandy“ 
(MCVV), nebojí se ani tratí ma-
ratonského typu.

V  zimním období naši bor-
ci nepověsí,orientky“ na hře-
bík a  účastní se soutěže Zimní 
hradubické ligy, která začíná 
26.  11.  2017 závodem nazvaným 
Klokan kros, dále následuje O’Ga-

la sprint, Vánoční sprint, Sprint 
Polabiny, Vinice kros, Brutus 
kros, Kuňka kros, a  to už je tady 
jaro 2018 a opět začíná soutěž Vý-
chodočeského poháru, ale na to si 
ještě počkáme….

Na závěr bych chtěla konstato-
vat, že letošní rok byl pro oddíl 
OB sportovně úspěšný

a  už se těšíme na soutěžní rok 
2018.

Ivana Doležalová

     

mládež:
V  jarní části soutěže králové-

hradeckého kraje si mladší žáky-
ně bez potíží vybojovaly vítěz-
ství ve finále B. Bohužel se tento 
tým už během roku domluvil na 
ukončení činnosti v  Týništi, já-
dro družstva pokračuje v  jiných 
týmech (Třebechovice, Hradec), 

další hráčky svoji aktivitu z důvo-
du přechodu na víceletá gymná-
zia ukončilo, nebo velmi omezilo. 
Starší hráčky tedy zkusí své štěstí 
na některém z  turnajů. V  nové 
sezóně hrajeme soutěžně pouze 
barevný minivolejbal, děti se zú-
častnily již dvou barevných festi-
valů a  na další se těší. Obsazené 

máme kategorie žlutého, oranžo-
vého a  modrého minivolejbalu. 
Děkujeme všem rodičům za pod-
poru a aktivitu.

Eva Jenčíková

Ženy:
Oddíl žen se pravidelně schá-

zí v  počtu 8 – 10 na trénincích 

jednou týdně a  i  v  letošním roce 
se účastnil tradičního turnaje 
v  Holicích. Na závěr volejbalové 
sezóny jsme uspořádali přátelské 
utkání mezi dvěma týmy, kdy nás 
početně doplnili i muži a mládež.

za oddíl volejbalu  
Mirka Sikorová
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matEřSKé CENtRum RatOLESt

daLší aKCE V PROSINCI:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC PROsIneC

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BATOle
- zpívání, cvičení a tancování
- pro děti od 1 roku (chodící)
do 3 let.

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

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

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

16:15-17:00

ÚT

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

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

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

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

sT

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

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

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

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

16:00-16:45

17:00-17:45

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

08:00-12:00
od 9:30 h.

soukromá Angličtina
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00

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

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

Odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

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

Kontakty výboru mC Ratolest:

J. matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
h. Prokopová 777862483, m. Koubová 777 608 207

Oznámení o uzavírce křižovatky
na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Vážení občané,
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí křižovatky na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí (před budovou české spořitelny)  
vám oznamujeme termín uzavírky.

•	 částečná uzavírka umožňující pouze průjezd osobních automobilů - od 20.11.2017 do 15.12.2017 
•	 úplná uzavírka - od 30.11.2017 do 7.12.2017.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při komplikacích způsobených touto dopravní situací. Město Týniště nad Orlicí

   

■ 1.  12.  (Pá) Společná návštěva pohádky v  KC: Hlídali jsme Ježíška, 
10 h, 40 Kč

■ 2. 12. (So) den pro dětskou knihu, 9-12 h, knihovna – dětské oddělení 
a výstavní sál, (divadelní představení, vánoční tvoření, soutěže…)

■ 3. 12. (Ne) Prodej občerstvení u VáNOČNíhO stromečku a v ddm 
- nejlepší vánoční cukroví od našich maminek a babiček!

■ 7. 12. (Čt) mIKuLášSKá nadílka pro děti! LOutKOVé dIVadLO 
KOzLíK hraje pro děti pohádku: O neposlušných kůzlátkách + nadílka 
od Mikuláše, ve velkém sále Kulturního domu od 16 hodin.

■ 14. 12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v městské KNIhOV-
NĚ, od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

■ 17. 12. (Ne) Společná návštěva divadla v týništi, pohádka: Putování 
za vánoční hvězdou, od 15 hodin, cena: 70 Kč

■ 18.–20.  12.  (Po-St) VáNOCE v  mC Ratolest – besídky, ochutnávka 
cukroví, dárky…

■ 22. 12.–31. 12. Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

Plánujeme:
Vánoční bESídKa mC Ratolest – tvoření, zpívání, divadlo….
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datum- den čas název druh místo konání

1. 12. pá 8:30 a 10:00 hlídali jsme Ježíška pohádka pro MŠ/ZŠ Kulturní dům

2. 12. so

08:00 Speciální celostátní výstava králíků výstava Areál chovatelů

10:00 den pro dětskou knihu – LdO zuš koncert Mě knihovna

17:00 Vánoční večírek u Kulaté báby koncert Rampa sport

17:00 Rozsvěcení vánočního stromu – žesťový soubor zuš Petrovice

19:00 Věneček tanec Kulturní dům

3. 12. ne
15:00 Vánoční výstava výstava, prodej DDM

17:00 Rozsvícení vánočního stromu zábava Mírové nám.

7. 12. čt

15:00 mikulášské čertění sport tělocvična ZŠ

16:00
mIKuLášSKá nadílka pro děti!
O neposlušných kůzlátkách + nadílka od Mikuláše, ve velkém 
sále Kulturního domu

zábava Kulturní dům

17:00 Vernisáž – vánoční keramika blanky hruškové výstava Mě knihovna

8. 12. pá
18:00 Vánoční besídka LdO zuš LDO ZUŠ

19:30 den blbec/uFO – dERNIéRa divadlo Kulturní dům

9. 12. so

08:00 Celostátní výstava králíků Činčila velká výstava Areál chovatelů

16:00 mikulášská nadílka zábava Areál chovatelů

18:00 taneční after party tanec Kulturní dům

11. 12. po 17:00 adventní koncert žáků zuš koncert kostel sv. Mikuláše

12. 12. út
15:00 Vánoční koncert žáků zuš koncert Klub důchodců

17:30 PEdIg tvoření DDM

13. 12. st 13:00 turnaj v pexesu zábava DDM

14. 12. čt 10:00 Vánoční pohádkové čtení a tvoření čtení, tvoření Mě knihovna

15. 12. pá 19:00 Kantoři – dobrý večer tobě adv. koncert Kulturní dům

16. 12. so

14:00 andělské zvonění tvoření DDM

16:00 andělské zvonění – vystoupení představení Kulturní dům

17:00 tradiční předvánoční sousedské setkání zábava Vodárenská věž

17. 12. pá
6:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže hobby Areál chovatelů

15:00 Putování za vánoční hvězdou pohádka Kulturní dům

18. 12. so
15:00 Vánoční koncert žáků zuš koncert Geriatrické c.

18:00 Vánoční koncert + výstava prací výtv. oboru zuš koncert, výstava ZUŠ

25. 12. po 10:00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční - zuš koncert kostel sv. Mikuláše

30. 12. so 16:00 Oblastní soutěž zpěvných kanárů zábava Areál chovatelů

31. 12. ne 18:00 Silvestrovský ohňostroj zábava Mírové nám.
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O podzimních prázdninách jsme 
ve čtvrtek 26.  10. s  plným autobu-
sem dětí vyrazili do královédvor-
ské ZOO. Počasí nám přálo, byl to 
jediný pěkný podzimněprázdnino-
vý den. Rozděleni do čtyř skupin 
ponořili jsme se do prozkoumání 
všech zákoutí, výběhů a  pavilónů. 
Ve velké míře jsme také využívali 
zastavení na cestě, tedy spíš pro-
lézání a  prolétání po cestě v  lano-
vém hradu, u veliké dýně, v africké 
vesnici nebo ve výběhu u koz. Celá 
ZOO byla krásně strašidelně vy-
zdobená jednak dýněmi a  jednak 
duchy. Některé skupiny také využily 
program, který zde byl ke dni duchů 

a zaštiťovaly ho Lesy České republi-
ky. V rámci lesní pedagogiky se děti 
mohly seznámit s  druhy dřev, po-
skládat si z kuláčů vlastní zvíře, vy-
tvořit si náhrdelník nebo dokonce 
postavit dům z připravených trámů. 
Všechny skupiny se zúčastnily také 
předem objednaného programu 
Kontaktní ZOO, kde si mohly sáh-
nout na hadí svléknutou kůži, nakr-
mit želvu, pohladit si ježka nebo po-
držet hada. Tento program se všem 
moc líbil. Nedílnou součástí výletu 
bylo samozřejmě také nakupování 
suvenýrů a dobrot, málokdo odolal 
krámku se spoustou plyšáků, hraček 
a  drobností. Návrat domů proběhl 

v pohodě a poděkování patří našim 
vedoucím a  praktikantům, kteří 
s  námi strávili celý den: Monice 
Vodové, Lucii Forejtkové a Natálce 
Ficencové.

Druhý den podzimních prázd-
nin jsme nabídli dětem celý den 
v  DDM, kde proběhly Strašidlácké 
Sluníčkohrátky. Dětí bylo nako-
nec přes dvacet a bylo na nich, jak 
si poskládají program, po ranních 
společných hrách v  tělocvičně si 
totiž mohl každý vybrat, na který 
program chce jít, a  tyto programy 
se po hodinách měnily. Na výběr 
bylo tvoření strašidelných závěsů, 
děsivé tancování podle počítačové 

animace, strašidelné muzicírová-
ní, stavba strašidelného domu, hry 
v tělocvičně, strašidlácké hry aj., ně-
které programy se pro velký zájem 
i opakovaly. Naši instruktoři si pak 
na odpoledne připravili společnou 
hru, kdy děti společně rozhodova-
ly, co potřebují, získávaly materiál 
a nakonec sestavil každý tým jedno 
originální strašidlo i  s  rodokme-
nem. Pohodový strašidlácký den 
utekl jako nic a zbývá jen poděkovat 
našim zdatným pomocníkům z IPP 
za přípravu a  realizaci programu – 
Tereza Formanová, Kateřina Tro-
janová, Denča Karásková, Vendula 
Tichá, Radim Kohout, Lucka Forejt-



strana 25

ddm SLuNíČKO - PRObĚhLO…

aKCE ddm V PROSINCI

     

ková, Viki Habrová.
První čtvrtek v  listopadu se ná-

městí a  blízké okolí proměnilo ve 
strašidelné místo, kde si dala sraz 
všechna hodná a  milá strašidla 
zblízka i zdaleka. Na akci Město plné 
strašidel se sešly menší děti s  do-
provodem, procházely jednotlivá 
stanoviště a u strašidel plnily drob-
né úkoly. Na trase čekala houbová 
bába, hejkalka, bludičky, čerti, paní 
vodníková, princezna s drakem, pa-
vouk, bílá a černá paní a kostlivec. 
V  cíli, kam se všichni šťastně do-
stali, byla připravena odměna v po-
době diplomu, medaile a ducha, ve 
kterém někteří poznali lízátko. Tato 

akce má dvě části; v  té druhé byl 
připraven šifrovací závod pro star-
ší děti v  týmech. Jednoduché šifry 
dovedly závodníky křížem krážem 
mezi strašidly do cíle, jen bylo po-
třeba vyluštit, kam se jde dál a jaké 
je tajné heslo. Celkem se zúčastnilo 
8 hlídek a z toho 6 došlo správně až 
do cíle. 1. místo: Adriana Archlebo-
vá, Natálie Füsiová, Michal Barvíř, 
2. místo: Martin Kuchyňa, Tomáš 
Kuchyňa, Alena Guldánová, 3. mís-
to: Kristýna Křivánková, Matěj Resl. 
Opět patří poděkování našim IPP 
pomocníkům: Dominika Vondráč-
ková, Denisa Karásková, Vendula 
Tichá, Pavla Černá, Eva Mocová, 

Nela Faltová, Natálka Ficencová, 
Radim Kohout, Kačka Trojanová, 
Eliška Janečková, Kateřina Linhar-
tová a také již stálým pomocníkům 
z řad aktivních rodičů: Zita Forejt-
ková, Marcela Janečková a  Gabrie-
la Trojanová. Velký díky patří také 
Mateřskému centru Ratolest, které 
s námi na této akci každoročně spo-
lupracuje a připravuje jedno stano-
viště ve stodole MC.

Od konce září se v  dopoledních 
hodinách ve Sluníčku prostřídaly 
téměř všechny třídy z 1. stupně na 
našich dopoledních programech 
pro školy. Takhle viděli náš program 
Bludiště čtvrťáci:

Dnes jsme v  Bludišti hádali há-
danky, hráli jsme hry, malovali svoji 
vlajku. Byli jsme rozděleni do dvou 
skupin, celý den byl suprový!

Naučili jsme se, že máme spo-
lupracovat. Hráli jsme skvělé hry 
a hlavně se nám věnovali. Moc jsem 
si tento den užila.

Atmosféra v týmu super, klapalo 
to! Asi nejlepší byl jeřáb. Nasbírali 
jsme 8 Bludišťáků!

Hráli jsme super hry. Celý den 
jsme se neučili. Moc nás to tu bavilo.

Házelo se víčkem do kelímku (ře-
tězově) a hrály hry, skákalo se přes 
švihadlo, Pracovalo se týmově a taj-
né zbraně skládaly puzzle.

   

Neděle 3. 12. - úterý 5. 12. VáNOČNí VýStaVa
O první adventní neděli otevíráme naši tradiční vánoční prodejní vý-
stavu. Můžete zde načerpat inspiraci a nakoupit si drobnosti pro radost 
a potěšení. Chybět nebudou perníčky, ozdoby, přání, drátování, pedig, 
svíčky aj. 
V neděli otevřeno 15 – 18 hod., ve všední dny pak 8 – 18 hod.
 
Čtvrtek 7. 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 do-
provod přezutí.
 
Úterý 12. 12. PEdIg od 17.30 hod.
Podvečerní dílna pro dospělé i zručné děti. Začátečníky naučíme, po-

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

Středa 13. 12. tuRNaJ v PEXESu 13 – 15 hod.
Hra, kterou zná každý. Startovné 20 Kč. Možnost vyzkoušení dalších 
her v herním klubu.
Po dohodě vyzvedneme z družiny.
 
Sobota 16. 12. aNdĚLSKé zVONĚNí od 14 hod.
Již tradiční odpoledne plné vánočních dílen, her a úkolů v DDM. Od 
16 hod. se můžete těšit v Kulturním centru na vánoční vystoupení zá-
jmových kroužků Sluníčka: DS Poškoláci, Pididivy, Flétnička, Kytara, 
Keyboard. Vstupné na dílny 50,– , na vystoupení 20 Kč.

Eva Jenčíková
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Není to o tom, že by slavný český 
herec kdysi koupil krásnou řeku, ale 
o  tom, že středočeské město Sázava 
pořádá přehlídku amatérských hu-
debních divadel s  tímto názvem. Té 
se letos poprvé v  historii zúčastnil 
i  náš divadelní soubor Jirásek Kul-
turního centra Týniště nad Orlicí. 
Ve značné konkurenci – posuďte 
sami – Ochotníci Jižní město, diva-
dlo Dostavník Přerov, Prácheňská 
scéna z Písku, Divadelní spolek Žďár, 
s. z., soubor Domu kultury Krup-

ka a  místní soubor Jiřího Voskovce 
Sázava. Náš soubor 29. 9. uvedl hu-
dební komedii Vladimíra Renčína 
Nejkrásnější válka.

Za krásného počasí, v  krásném 
prostředí i  v  krásné atmosféře sou-
bor dobře reprezentoval naše město, 
divácký ohlas byl značný. Při divác-
kém hodnocení – nelíbilo 0, líbilo 8 
a velmi líbilo zbytek diváků v sále – 
to mluví samo za sebe. I když si cenu 
vítěze přehlídky odvezl Divadelní 
spolek Žďár, s. z., za hudební komedii 

Horké to někdo rád, zástupci našeho 
souboru Jirásek si ze závěrečného 
hodnocení odvezli tři ceny.

Za nejlepší ženský herecký výkon 
přehlídky pro Veroniku Půlpánovou 
za roli Lysistraty, za nejlepší mužský 
herecký výkon pro Jiřího Proche za 
roli Lukiana, za nejlepší mužský pě-
vecký výkon pro Martina Hochmala 
za roli Juliána.

Radost z  úspěšně odvedeného 
představení a  udělených cen bohu-
žel zasáhla smutná zpráva o  úmrtí 

autora Vladimíra Renčína. Jsme ale 
přesvědčeni, že na konci jeho život-
ní pouti jsme mu s realizací jeho hry 
ostudu neudělali. Děkujeme, pane 
Renčíne.

Kdo ještě nezhlédl tuto hudeb-
ní komedii plnou dobré zábavy, je 
poslední možnost, a  to při derniéře 
v pátek 12. ledna 2018 na domácím 
jevišti v Týništi nad Orlicí. Na shle-
danou, vážení diváci, těšíme se na 
setkání s vámi.

Jan Bohatý

     

Tříkrálová sbírka je největší sbír-
kovou a dobrovolnickou akcí v Čes-
ké republice. Tentokrát se koledníci 
vydají na pouť za „světlem dobrých 
skutků“ už po sedmnácté a  věříme, 
že jich bude zase mnoho…

Na Dobrušsku, Opočensku a v Tý-
ništi budou koledovat v  sobotu 
6.  ledna 2018. Skupiny tří králů do-
provázené vedoucím budou sbírat 
finanční příspěvky do úředně zape-
četěné kasičky opatřené charitním 
logem a obdarovávat dárce drobnou 
pozorností. Vedoucí skupinky bude 
vybaven průkazem koledníka.

Motto Tříkrálové sbírky 2018 již 

tradičně zní:
POmOC ROdINám a  LIdEm 

V NOuzI u NáS I V zahRaNI-
Čí a  POdPORa ChaRItNíhO 
díLa

Konkrétním záměrem Farní cha-
rity Dobruška je doplnění nabídky 
zdravotních pomůcek do charitní 
půjčovny, podpora sociální služby 
osobní asistence, přímá pomoc ro-
dinám v  soc. tísni, rodinám s  po-
stiženým dítětem a  podpora aktivit 
souvisejících s projektem Adopce na 
dálku v Indii.

Koledníci přinášejí lidem radost-
nou zprávu o narození Božího syna 

v betlémských jeslích. A prosí o dar 
na pomoc lidem v nouzi. Každá ko-
runa v  kasičce koledníků má svoji 
váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslan-
ce potřebných, kteří zazvoní u vašich 
dveří v sobotu 6. ledna: Otevřete jim 
nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že 
přicházejí s  upřímným poselstvím 
a  pomáhají tak dobré věci. Za vaše 
finanční příspěvky charitě i  sladké 
maličkosti koledujícím dětem pře-
dem upřímně děkujeme a  přejeme 
vám do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a vzájemné lásky!

Prosíme každého, kdo by se chtěl 
v  Týništi jakkoli zapojit do organi-

zování a  realizace sbírky (vedoucí 
skupinky, koledník, upečení buchty, 
příprava občerstvení pro koledují-
cí apod.), nechť kontaktuje sociální 
pracovnici města Mgr. Lenku Beč-
vářovou, DiS. v  pracovní době: Po, 
St: 07:30 – 17:00 hodin, Út, Čt: 07:30 
-14:00 a Pá: 07:30 – 13:30 na tel. čísle: 
720 962 640, nebo na e-mail: becva-
rova@tyniste.cz.

S vaší pomocí a dobrými nápady 
přinese Tříkrálová  sbírka ještě více 
užitku.

Ing. Jana Poláčková,  
koordinátorka sbírky, tel. 723 539 100 

www.dobruska.charita.cz

OhLédNutí za ROKEm 2017 V SK PEtROVICE Nad ORLICí, z.S.

     

Letošní rok se na hřišti v Petrovi-
cích za podpory města Týniště nad 
Orlicí konaly tři krásné akce - Pá-
lení čarodějnic, Dětský den a  Sva-
tovavřinecká pouť. Tyto akce byly 
příznivé, jak za podpory počasí, tak 
bohatého doprovodného programu. 

Pálení čarodějnic si především 
malí návštěvníci užívali soutěží 
o Missis čarodějnice a čaroděje, dále 
prostřednictvím bohatého dopro-
vodného programu zakončeným 
již tradičně čarodějnickou zábavou. 
Dětský den začínal tradičně pro-
cházkou pohádkovým lesem,kde se 

návštěvníci mohli setkat s pohádko-
vými bytostmi jako např. ošklivou ča-
rodějnicí, panem králem s královnou 
a jinými postavami ze světa pohádek. 
Na hřišti je potom čekaly soutěže 
o pamlsky a samozřejmě i kolo štěstí, 
kde si každý dětský návštěvník mohl 
vytočit nějakou sladkou odměnu. 
Tuto akci podpořilo i  místní Mysli-
vecké sdružení, které umožnilo ná-
vštěvníkům střelbu ze vzduchovek 
jak na pohyblivé terče, tak na papí-
rové. Nebyla nouze ani o ukázky vý-
cviku psů a dravého ptactva, ukázky 
leteckých modelů, jízdy na koních. 
Svatovavřineckou pouť letos pořádalo 

Občanské sdružení za rozvoj Petrovic 
se spoluúčastí Sportovního klubu. Na 
této akci si diváci mohli užít rozsáhlý 
výběr kapel, výborné posezení, děti 
skákací hrad nebo točenou zmrz-
linu. Nakonec večerní zábavu, kte-
rou nezastínila ani nepřízeň počasí. 
V  neposlední řadě nesmíme zapo-
menout na akci Albrechtický štít, 
která se konala ve spolupráci SK 
Albrechtice nad Orlicí, z.s., obce Al-
brechtice nad Orlicí a  SK Petrovice 
nad Orlicí, z.s. I tato akce se vydařila 
k vzájemné spokojenosti.

S  finanční pomocí města Týniš-
tě nad Orlicí jsme si mohli pořídit 

tolik potřebný traktůrek pro sečení 
travnatých ploch sportovního areálu. 
Ostatní finance byly použity na čin-
nost SK.

Zároveň mi dovolte vás všechny 
pozvat na již tradiční Silvestrovské 
posezení, kde se sejdeme naposledy 
v tomto roce při ovárku a dobré ná-
ladě.

Tímto je z  činnosti sportov-
ního klubu v  letošním roce vše. 
Děkujeme za podporu městu 
a  těšíme se na další spolupráci. 

J. Hašek ml., člen výboru SK
 

zPRáVa O ČINNOStI OddíLu KaRambOLOVéhO KuLEČNíKu

     

Shrnutí sezóny 2016/2017 je 
následující: Družstvo A  ve složení 
Karel Brandejs, Ivo Jirout a Radek 
Sedláček dosáhlo zřejmě svého vr-
cholu postupem do 1. třídy výcho-
dočeské oblasti v technických disci-
plínách. Družstvo B ve složení Petr 
Janeček, Vladimír Šimek, Pavel 
Šimerda a Lubomír Zloch ukonči-
li sezónu na nepostupovém místě 

a  budou tak nadále pokračovat ve 
3. třídě východočeské oblasti.

V královské disciplíně kulečníku 
tzv. trojbandu jsme postoupili do 
2. třídy východočeské oblasti, díky 
vynikajícímu výkonu Petra Janečka 
na závěrečném turnaji v Broumově.

V  této sezóně naše město opět 
výborně reprezentoval Radek Sed-
láček svou účastí na přeboru vý-

chodočeské oblasti v  trojbandu, 
který se již tradičně konal v Jablon-
ci nad Nisou. Za účasti pěti mistrů 
republiky a dalších výborných hrá-
čů obsadil pěkné 4. místo. Na závěr 
této sezóny se v domácím prostředí 
utkal s  dalšími pěti nominovaný-
mi hráči o titul přeborníka 2. třídy 
východočeské oblasti v  disciplí-
ně Kádr 52/2 a  získal jej naprosto 

přesvědčivým výkonem bez ztráty 
bodu.

Na závěr bych rád poděkoval 
sportovnímu klubu a městu Týniště 
nad Orlicí za jejich podporu tohoto 
malého a krásného sportu.

Naše výsledky můžete sledovat 
na stránkách ceskykarambol.jvg.cz.

Radek Sedláček

strana 26



KONCERty a VyStOuPENí ŽáKů zuš V PROSINCI

OKRESNí SOutĚŽNí a ObLaStNí VýStaVa KRáLíKů, hOLubů a dRůbEŽE

tENISOVý OddíL SK týNIštĚ Nad ORLICí V ROCE 2017

   

■  1. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu - Žesťový soubor, 
 Borohrádek, 17.00 hodin

■  2. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu - Žesťový soubor, 
 Petrovice, 17.00 hodin

■  2. prosince - den pro dětskou knihu – literárně dramatický obor 
 Výstavní sál městské knihovny, Týniště nad Orlicí, 10.00 hodin

■   4. prosince - Vánoční koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru 
 18.00 hod. – sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

■   8. prosince - Vánoční besídka literárně dramatického oboru zuš -
 18.00 hod. - sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

■  11. prosince - adventní koncert žáků zuš - 17.00 hod. - kostel sv.  
 Mikuláše v Týništi nad Orlicí

■  12. prosince - Vánoční koncert žáků zuš - 15.00 hodin
 Klub důchodců Týniště nad Orlicí

■ 13. prosince - adventní koncert - vystoupení žáků ZUŠ a její pobočky 
 v Borohrádku 18.00 hod. – sál kina Borohrádek

■   16. prosince - Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – orchestr ZUŠ,
 sbor a sólisté Kostel sv. Petra a Pavla, Voděrady, 15.00 hodin

■   17. prosince - Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – orchestr ZUŠ, 
 sbor a sólisté Kostel CČSH, Dobruška, 15.00 hodin Kostel CČSH, 
 Doudleby nad Orlicí, 18.30 hodin

■  18. prosince - Vánoční koncert žáků zuš - 15.00 hod. – Geriatrické 
 centrum Týniště nad Orlicí

■   18. prosince - Vánoční koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru
 18.00 hod. – sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

■  25. prosince - Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční - orchestr, sbor 
 a sólisté ZUŠKostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí – 10.00 hodin

■   7. ledna 2018 - Novoroční koncerty mladého týnišťského big bandu
 Kulturní dům, Týniště nad Orlicí – 14.00 a 17.00 hodin

     

Po několika letech se uskuteč-
nila v  sobotu 28.  října soutěžní 
výstava chovatelů okresu Rychnov 
nad Kněžnou v Týništi nad Orlicí 
v chovatelském areálu.

Vystaveno bylo 272 králíků, 156 
holubů a 127 kusů vodní a hraba-
vé drůbeže. Kromě vystavovatelů 
okresu Rychnov nad Kněžnou se 
zúčastnili chovatelé ze širokého 
okolí, a  zároveň byla v  mezihalí 

celostátní speciální výstava krá-
líků českých albínů a  hototských 
bílých. Těch bylo vystaveno 198.

Příprava této výstavy a její prů-
běh byl pro členy týnišťské orga-
nizace opravdu náročný. V okres-
ní soutěži, kde každá organizace 
v  soutěžním družstvu měla 4 ko-
lekce čtyřčlenné u králíků a holu-
bů, tříčlenné u  drůbeže, v  odbo-
ru králíků zvítězilo Týniště nad 

Orlicí, v  odboru holubů taktéž 
Týniště nad Orlicí, v odboru drů-
beže Borohrádek. Bylo uděleno 56 
čestných cen na nejlepší kolekce 
a  jednotlivce. Tyto čestné ceny 
bylo možné udělit díky příspěvku 
města Týniště n. Orlicí. Jako od-
měnu tentokrát chovatelé dostá-
vali čestné ceny ve formě krmiva, 
což uvítali.

Městu Týniště nad Orlicí touto 

cestou děkujeme za podporu cho-
vatelství. Výstava se líbila a  byla 
návštěvníky, chovateli a posuzova-
teli hodnocena velmi kladně. Ško-
da, že více našich občanů na tuto 
výstavu nenalezlo cestu.

MUDr. Jan Vaník,
jednatel ZO ČSCH  
Týniště nad Orlicí
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Tenisový oddíl evidoval v  letoš-
ním roce 75 členů, z toho 35 dospě-
lých a 40 členů v kategorii mládeže.

Začátek sezóny byl ovlivněn re-
konstrukcí areálu po demolici ku-
želny, zprovoznění všech kurtů se 
podařilo až začátkem června.

Jako tradičně v  květnu a  červ-
nu probíhaly registrované soutěže 
smíšených družstev, kde nás v kraj-
ských soutěžích reprezentovala  
4 mládežnická družstva – babyte-
nisté, mladší žáci, starší žáci a doros-
tenci. Nejlepšího výsledku dosáhlo 
družstvo starších žáků, které svoji 
skupinu vyhrálo a v příštím roce si 
zahraje Královéhradecký krajský 
přebor. Babytenisté obsadili ve své 
skupině 5. místo, mladší žáci 6. mís-
to a dorostenci 3. místo. Vzhledem 
k  našim tréninkovým podmínkám 
se v  případě všech družstev jedná 
o pěkný výsledek. Tyto výsledky by 
byly jistě lepší v  případě zlepšení 
tréninkových podmínek zejména 
v  zimním období, kdy ve srovná-
ní s některými  jinými oddíly chybí 
kvalitní tréninková hala.

V již tradiční Regionální tenisové 
lize (RTL) určené jak pro závodní 
tak neregistrované hráče různých 
výkonnostních stupňů jsme letos 
zaznamenali účast 5 družstev na-
šeho oddílu. Nejlépe se umístilo 
družstvo v nejvyšší soutěži kategorie 
Open, které obsadilo 2. místo.

Výkonnostně zdatnější hráči se 
účastní také turnajů jednotlivců za-
řazených do okruhu ČTS. Zde do-
sáhl pěkného úspěchu Lukáš Praus, 
který prvním rokem v  kategorii 
dorostu obsadil v nabité konkuren-
ci 22. místo v  oblastním žebříčku. 
Lukáš již druhým rokem trénuje 
a hraje soutěže družstev v oddíle Te-
nis-centrum DTJ Hradec 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. V  říjnu na závěr 
letní sezóny se konal oddílový tur-
naj spojený s příjemným posezením 
a občerstvením.

Letos nás ještě čeká vánoční tur-

   

naj v  BR Centru v  Rychnově nad 
Kněžnou, kde se rozloučíme a spo-
lečně zhodnotíme úspěchy tohoto 
roku.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem, kteří se podílejí na 
chodu tenisového oddílu ať již bri-
gádnickou či organizační činností. 

Dále i rodičům za pomoc při zajiš-
tění 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.

Výbor TO



OddíL KaNOIStIKy - OhLédNutí za ROKEm 2017

     

V  tomto roce nás čekalo několik 
akcí:
•	 novoroční jízda
•	 zimní a  jarní příprava čištění 

Orlice
•	 závody českého poháru žáků ve 

sjezdu a slalomu
•	 závody českého poháru juniorů 

ve sjezdu
•	 MČR juniorů ve sjezdu a  slalo-

mu
•	 splutí Orlice
•	 soustředění s mládeží
•	 východočeský maraton
•	 Krumlovský maraton
•	 oblastní závody

Jako tradičně 1. ledna jsme se sešli 
v  loděnici na Novoroční projížďku 
po Orlici od loděnice k  elektrárně 
v Albrechticích a zpátky. Sešli jsme 
se v  hojném počtu, počasí přálo 

a nemrzlo, a proto se na projížďku 
vypravilo i několik mládežníků

Zimní příprava probíhá převáž-
ně od listopadu v tělocvičně – posi-
lování a kolektivní sporty, v plavec-
kém bazénu – technika pádlování 
a eskymácký obrat, na horách – vy-
trvalost běžky. Sezóna sjezdových 
závodů začíná již koncem března, 
a tak dorostenci začínají trénovat již 
v únoru.

V  dubnu začínající závodníci 
podpořili Rosťu Švagra ve Špindle-
rově Mlýně při závodech Českého 
poháru ve sjezdu na divoké vodě. 
S napětím sledovali náročný průjezd 
přes Labskou soutěsku.

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

a návštěvníci přinesli.

Na začátku sezóny jsme trénovali 
sjezd na Orlici z Čestic, některé naše 
mladé vodáky překvapily záludnosti 
řeky, a zapsali jsme si první čochta-
ny (nedobrovolnou koupel ve stude-
né vodě).

Závody českého poháru ve sjez-
du juniorů a dospělých je celoroční 
soutěž skládající se z osmi poháro-
vých závodů a MČR v dlouhém sjez-
du a sprintu. Rostislav Švagr se zú-
častnil těchto pohárových závodů.

Letos jsme se zúčastnili závodů 
českého poháru žáků ve slalomu, 
sprintu a  dlouhém sjezdu. Závody, 
se konaly v Kroměříži, Postřelmově, 
Vysokém Mýtě a Českých Budějovi-
cích. Na těchto závodech naši mla-
dí závodníci Tomáš Virágh, Tomáš 
Beránek a Matyáš Bek sbírali zkuše-

nosti a poměřili své síly se závodní-
ky z celé republiky.

Pro získání prvních zkušeností 
s  divokou vodou jsme trénovali na 
slalomových kanálech v  Roudnici 
nad Labem a Brandýse nad Labem. 
Tomáš Virágh s  Tomášem Berán-
kem si vyzkoušeli i plavání ve vlnách 
slalomového kanálu.

Závěr sjezdařské sezóny jsou 
vždy maratóny. Letos se maratónu 
zúčastnil Rostislav Švagr – Krum-
lovský maratón a Tomáš Virágh Vý-
chodočeský maratón.

Přijďte mezi nás, chlapci a děvča-
ta, pokud chcete vyzkoušet své do-
vednosti v jízdě na lodi. Od prosince 
pořádáme výuku pro mladé začáteč-
níky v bazénu v Hradci Králové.

Martin Křišťan
předseda oddílu kanoistiky
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mySLIVECKý SPOLEK PEtROVICE

     

Náš Myslivecký spolek Petro-
vice nad Orlicí, z.s., provozuje 
výkon práva myslivosti v katastru 
obcí Petrovice nad Orlicí, Týniště 
nad Orlicí a Štěnkov. Jeho hlavní 
činností v  posledních letech je 
ochrana zvěře a  snižování škod 

na zemědělských a  lesních po-
zemcích. V  současné době jsme 
se, více než kdy jindy, zaměřili 
na odlov divokých prasat, kte-
rá jsou v  současnosti spojována 
s  africkým morem a  Aujezského 
chorobou.

Nemalou měrou se podílíme 
na kulturních akcích pořádaných 
v  Petrovicích nad Orlicí, ať je to 
Den dětí, Svatovavřinecká pouť 
nebo Červen měsíc myslivosti. 
Naše poděkování patří Městu Tý-
niště nad Orlicí za poskytnutou 

dotaci, která nám pomohla uhra-
dit výdaje na provozní místnosti, 
které používáme pro výkon práva 
myslivosti.

Sedláček Jiří, 
myslivecký hospodář MS



mumIE OVLádLy KřIVICE

ČINNOSt SPORtOVNíhO StřELECKéhO KLubu týNIštĚ Nad ORLICí

     

První listopadovou sobotu jsme 
dětem uspořádali Podzimní hrátky. 
Na dětském hřišti si děti vyzkou-
šely svoji mušku při házení šipek 
na balonky. Kdo trefil balonek, měl 
jako odměnu bonbón, který z balo-
nku vypadl, takže odměnu si musel 

každý vystřelit. Pak si děti zahrály 
halloweenské kuželky, hledaly dýně 
na čas s nejvyšším číslem. Nakonec 
si děti ustrojily co nejstrašlivějšího 
strašáka. Na poslední soutěž jsme 
se přesunuli do místní školy, kde 
rodiče udělali ze svých dětí mumie. 

Mumie děti natolik zaměstnaly, že 
jsme si my, rodiče, stihli popovídat 
a všichni společně se posílili donese-
nými dobrůtkami. Musím pochválit 
všechny zúčastněné maminky, pro-
tože donesené dobroty byly tématic-
ky dozdobeny. A protože se nám ne-

chtělo domů, vyzkoušeli jsme nové 
venkovní hry, za které městu Týništi 
moc děkujeme.

Chtěla bych poděkovat všem, kte-
ří mají chuť něco uspořádat i  těm, 
kteří se těchto akcí účastní.

Simona Pechová

     

V  uplynulé sezoně náš střelec-
ký klub pořádal tradiční již ně-
kolikátý ročník Střelecké ligy dětí 
a mládeže ze vzduchových zbraní 
a  současně i  Veřejných závodů 
pro dospělé členy Českého stře-
leckého svazu a příznivce střelec-
kého sportu.

Tyto závody probíhají v  zim-
ním období v hale u Dubu a sklá-
dají se z pěti kol. Každého kola se 
účastní průměrně 70 střelců z celé 
ČR. Při posledním finálovém kole 
probíhá vyhlášení celkových vý-
sledků, předání diplomů, pohárů 
a  cen nejúspěšnějším střelcům 

a malých pozorností všem zúčast-
něným.

Dále jsme na žádost osadního 
výboru Rašovic vypomáhali na 
místních akcích pro děti a  před-
stavovali střelecký sport s  malou 
ukázkou sportovních zbraní. Naši 
členové se také zúčastnili MČR 

ve střeleckém víceboji mládeže 
v Moravské Třebové, MČR v bran-
ném víceboji mládeže v  Prudké, 
dále závodů v  Chrasti u  Chrudi-
mi, Sezemicích a  Chlumci nad 
Cidlinou.

Jaroslav Valenta,
předseda SSK Týniště nad Orlicí
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mĚStSKá KNIhOVNa: OhLédNutí za aKCEmI – září a říJEN 2017

     

Výtvarné experimentování
Od 7.  září až do 5.  října  2017 

proběhla u  nás ve výstavním sále 
výstava výtvarných prací Dariny 
a  Radky Plašilové, Kamily Proke-
šové, Sofie a Stely Zářecké.

Na výstavě byla představena pře-
devším volná tvorba, děvčata tedy 
tvořila samostatně a svou inspiraci 
pro malbu, kresbu a  jiné výtvar-
né techniky nacházela v  blízkém 
okolí, v každodenním životě, v pří-
rodě… Oproti předcházejícím vý-
stavám byla zde jako novinka před-
stavena technicky náročnější malba 
akrylovými barvami na malířském 
plátně. Představeny byly i  netra-
diční formy zachycení výtvarného 
obrazu, pro které bylo použito ná-
činí určené primárně k jiným úče-
lům – sešívačky, děrovačky, jehly 
a nitě. Strukturu těchto obrazů na 
papír přenášela děvčata technikou 
frotáže. Některé z  vystavených 
prací byly volně inspirovány také 
uměleckými směry 20. století – ku-
bismus, pop art, abstraktní umění 
apod.

Dámský klub – Četli jste také 
Foglara?

Dne 3.  října dopoledne proběhl 
v  rámci Týdne knihoven Dám-
ský klub, další setkání v knihovně 
v oddělení pro dospělé čtenáře. Při-
pomněli jsme si 110. výročí naroze-
ní spisovatele Jaroslava Foglara.

den stromů – pojďme jeden za-
sadit!!!

Báječné odpolední setkání dne 
3. října v Klubu důchodců ve měs-
tě. Popovídání si o stromech a kni-
hách s  danou tématikou a  hlavně 
vysazení stromku na zahradě Klu-
bu. Sice nám počasí moc nepřá-
lo, lilo jako z  konve, ale ta radost 
z  vykonaného dobrého skutku se 
podařila. Stromek má i  cedulku 
s nápisem Městská knihovna a pan 
Ladislav Morávek nás ubezpečil, že 
pěkně roste.

Povídání o rybářství a rybách
Dne 4. října se konala v odpoled-

ních hodinách v dětském oddělení 

skvělá a  zajímavá beseda pro děti 
o rybářství a rybách v podání Mi-
roslava Bohatého. Ten dětem neje-
nom vylíčil jak a  kde třeba chytat 
ryby, ale měl sebou i pruty a hned 
předvedl i  názorné ukázky, jak se 
s nimi zachází. Především kluci ho 
sledovali upřeně a téměř bez dechu.

malování na kameny
V  dětském oddělení se konala 

4. října také výtvarná dílnička pro 
veřejnost. Děti si pomalovaly bar-
vami kamínky, někdy se připojily 
i  maminky. Přišly také děti z  ma-
teřské školky U  Dubu. Všechny 
děti byly velice šikovné a každý ka-
mínek byl originál.

botanická vycházka
Tentokrát se tato vycházka kona-

la v  pátek 6.  října  2017. Vynikající 
Mgr. Jan Doležal nás provedl po 
okolí městské knihovny, kde jsme 
obdivovali všechno to, co roste na 
podzim, ať už to byly rostliny, stro-
my nebo plody. Počasí nám vydrže-
lo, sice foukal studený vítr, ale pršet 

začalo těsně poté, co jsme se rozešli 
do svých domovů.

Srí Lanka – Čajový lístek v In-
dickém oceánu

Dne 12.  října se konala v  před-
náškovém sále naší knihovny ces-
topisná přednáška s Lenkou a Vác-
lavem Špillarovými, tentokrát o Srí 
Lance. Bohatá diskuse se rozvinula 
i  po skončení promítání. Někoho 
zaujaly červené banány, jiného vo-
zítko tuk tuk.

akce pro mš, zš a mC Ratolest:
Povídání s  Krtečkem, Hrátky 

s  pohádkami, Pověsti nejen z  naší 
oblasti, Proč se draci smějí, Do po-
hádky s  Mikešem, Náš kamarád 
Mikeš, Říjnová pohádka a další.

akce pro zuš:
Box s vyřazenými knihami a ča-

sopisy pro děti, které čekají na ho-
dinu, autobus či na rodiče.

Bc. Bohdana Pokorná
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Milé děti, těšíte se na Mikuláše,  
anděla, čerty a čertovu babičku?

Těšte se, těšte! Sem do Týniště nad Orlicí 
 za vámi přijdou v sobotu

9. prosince 2017 v 16:00 hodin do Areálu chovatelů.
Pořadatelé pro vás opět připravili malé dárkové balíčky 
a spoustu soutěží v tancování, zpívání, v pojídání koláčů 

a mnoho dalších. K čertovskému reji bude hrát živá hudba.

  Budeme se těšit na vaše výkresy 
   a nejhezčí z nich odměníme.
  MěV KSČM Týniště nad Orlicí
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divadelní abonmá 
Nejkrásnejší válka, 12.1.2018 / 19:30 

Caveman, 9.2.2018 / 19:30 

Šašek nebo politik, 23.2.2018 / 19:30 

Hrdý Budžes, 1.3.2018 / 19:00 

Ani za milion!, 22.4.2018 / 19:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací na www.kc.tyniste.cz 


