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                              U S N E S E N Í z 8. zasedání 

                           Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 16.6.2008 
A) Schvaluje
1. Závěrečný účet, který se uzavírá vydáním souhlasu s celoročním hospodařením za rok 

2007 s výhradami, na základě nichž jsou přijata opatření nutná k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků.

2. Rozpočtová opatření k 16.6.2008 podle přílohy č.1.
3. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 2008 podle přílohy č.2.
4. Provádění rozpočtových opatření radou města podle § 102, odstavec 2, písmeno a), v 

rozsahu do 200 tis. Kč.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o zákazu požívání všech alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o ochraně nočního klidu.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení 

(FRB).
8. Vymáhání nezaplacených pohledávek Města Týniště nad Orlicí vůči třetím osobám  

podle zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění - Exekučního řádu, prostřednictvím 
soudního exekutora.

9. Přijetí investičního úvěru od Československé obchodní banky, a.s., pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Staré náměstí 47, ve výši 27,0 mil. Kč dle návrhu smlouvy o úvěru č. 
0774/08/5110 (příloha č. 5) na základě výběrového řízení a pověřuje starostu města 
Týniště nad Orlicí podepsáním smlouvy o úvěru.

10. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve smyslu zákona č. 128/2000 
Sb., v platném znění, § 84, odstavec 2, písmeno n), podle přílohy č.3.

11. Odměny pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce 
předsedů a členů výborů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 84, 
odstavec 2, písmeno u), podle přílohy č. 4.

212. Prodej pozemku p.č. 2009/26 o výměře 243 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku 
2Sedláčka Michala za cenu 100,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

213. Prodej pozemku p.č. 1985/13 o výměře 328 m  a 1/13 pozemku p.č. 1985/21 o 
2výměře 368 m , která slouží jako přístupová cesta, do majetku Borovcové Edity za 

cenu 17.815,-Kč a poplatky s prodejem spojené.
214. Prodej pozemku p.č. 2252/1 o výměře 3770 m  do majetku Otčenáška Jaroslava za 

2cenu 280,-Kč/m  formou časově omezené smlouvy o smlouvě budoucí, s 
uskutečněním vlastního prodeje až po vybudování zpřístupňující účelové 
komunikace kupujícím. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena s platností 
maximálně do 31.12.2010.

15. Prodej pozemků v lokalitě „STŘED“ v k.ú. Týniště nad Orlicí pro FATO, a.s., 
2Hradec Králové, za cenu 800,-Kč/m  za podmínek podle přílohy č. 4 k usnesení ZM 

ze dne 25.2.2008, formou časově omezené smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouva o 
smlouvě budoucí bude uzavřena s platností maximálně do 31.12.2010.

216. Koupi části pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 526 m  do 
2majetku Města Týniště nad Orlicí za cenu 120,-Kč/m .

217. Směnu pozemku p.č. 1662/10 o výměře 3440 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v 
2majetku Hunešové Heleny, za pozemek p.č. 1662/84 o výměře 751 m , který je v 

majetku Města Týniště nad Orlicí (pozemek vznikl geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku, číslo plánu 1343 - 30/2008).
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 Z městského úřadu

Konečné pořadí jednotlivců

MUŽI

Pořadí Hráč Družstvo        Počet her Průměr

1.  Stašák Anton ORIN I             22 186,64
2.  Stolín Libor Divadlo Team     22 175,05
3.  Zaňka Tomáš Lišáci             22 172,73
4.  Richter Aleš ORIN II             22 172,18
5.  Sršeň Jiří UFO             22 172,09

ŽENY

Pořadí Hráčka       Družstvo       Počet her Průměr

1.  Černínová K. ml    TITANIC      20 152,85
2.  Horská Jana     T.K.T. Team      22 150,05
3.  Kolářová Eva     Lišáci      20 149,30
4.  Černínová K. st.    TITANIC      10 139,90
5.  Boháčková Věra    T.K.T. Team      22 137,86

Libor Stolín
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- vepřové, hovězí, telecí
- párky, salámy, klobásy,
- uzené, tlačenku,

 

tel. 724833394
    - selata na gril 

- uzená kýta
- naložené plátky
- uspořádání rautu

 



18. Záměr prodeje bytů, které jsou v majetku Města Týniště nad Orlicí v bytových 
domech č.p. 871, 872, 873, 874, 875, stávajícím uživatelům podle podmínek 
schválených ZM dne 3.12.2007.

19. Zajištění případné pohledávky za půjčku pro DSO Křivina od SFŽP objektem 
městského kina, za účelem revitalizace ČOV.

20. Převzetí daru - nemovitosti č.p. 106, na pozemku p.č. 75 v k.ú. Týniště nad Orlicí, od 
Královéhradeckého kraje do majetku Města Týniště nad Orlicí.

21. Zrušení členství města Týniště nad Orlicí v Euroregionu Glacensis k 31.12.2008.
B) Ověřuje
Návrh změny č. 1 ÚPM Týniště nad Orlicí dle § 54, odstavec 2), zákona č. 183/2007 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a 
neshledává žádný rozpor s politikou územního rozvoje, s územním plánem VÚC 
Orlické hory a podhůří, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského 
úřadu.
C) Souhlasí
S vyhodnocením výsledků projednání změny ÚPM Týniště nad Orlicí zpracované v 
souladu s § 53, odstavec 1), stavebního zákona, dle přílohy č. 1.
D) Vydává
V souladu s § 43, odstavec 4) a § 55, odstavec 2) stavebního zákona a v souladu s § 173 
zákona č. 50/2004 Sb., správní řád, Změnu č. 1 územního plánu města Týniště nad 
Orlicí, vypracovanou panem Ing. arch. Karlem Novotným, Brožíkova 1684, 500 12 
Hradec Králové.
E) Bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města.
F)Ukládá
Starostovi města jednat o zrušení členství města Týniště nad Orlicí v Euroregionu 
Glacensis k 31.12.2008.

Ing. Jaroslav Matička, starosta

Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí č. 2/2008,

o ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo města Týniště n/O podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 16.6.2008          
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky je vymezení časového intervalu, ve kterém se zakazuje rušit noční 
klid na celém území města Týniště nad Orlicí. 

Čl. 2
Vymezení pojmů

Dobou nočního klidu se rozumí ve dnech :
a) pondělí, úterý, středa, čtvrtek, neděle  doba od 22:00 do 6:00 hodin následujícího dne,
b) pátek, sobota                                       doba od 23:00 do 7:00 hodin následujícího dne
Každý je povinen zachovat v této době klid a neobtěžovat své okolí hlukem a vibracemi. 

 Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Nadrchal                                           Ing. Jaroslav Matička 
místostarosta                                                                                            starosta
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Týnišťská bowlingová liga PaBL

17. června skončila Podniková amatérská bowlinková liga tříčlenných družstev - jaro 
2008. Opět jsme mohli mít radost ze společných setkání, z nekonečného počtu vypitých 
kalíšků ohnivého moku, ať už na žal z prohraného duelu a nebo na počest vítěze, z toho, 
že se setkáváme na bowlingových kolbištích, kde dáváme alespoň na chvilku 
zapomenout na starosti všedních dnů. Úroveň skončené ligy lze opět hodnotit jako velmi 
zdařilou. Hráči šli do jednotlivých her s vervou a bojovným duchem. Jaro 2008 je za 
námi, sláva vítězům. Věřím, že nejen pořadatel, kterým je Bowling Týniště nad Orlicí 
ale i všichni zúčastnění hráči se  jistě těší na zahájení dalšího ročníku PaBL podzim 
2008. Připomínáme, že kdyby se chtěl kdokoliv do této vynikající soutěže přihlásit, 
může tak učinit na tel.č.: 603208720.

Konečná tabulka po odehraných 22 hracích dnech

Extraliga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  ORIN I                   22   80,5   10894  496,15 
2.  S.N.H.      22   78   10249   463,80
3.  Budvar Team      22   74   10603  483,95
4.  UFO      22   72   10585  480,00
5.  Motorest      22   69   10202  460,95
6.  Divadlo Team      22   62   10353  472,05
7.  ORIN II      22   57,5     9627  438,55
8.  Lišáci      22   56,5   10422  474,65
9.  Iron Gas      22   42,5     9376  425,20
10.Titanic      22   37     9340  424,80
11.Tip sport      22   29     8912  410,85

1.liga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  Rychlé pípy       22   83   9984 453,82 
2.  Kamarádi       22   76   9663 439,23
3.  Baroni       22   73,5   9961 452,77
4.  Laskonky       22   68   9533 433,32
5.  T.K.T. Team       22   62,5   8997 408,95
6.  Kersko       22   58   9155 416,14
7.  NASAY       22   54,5   9053 411,50
8.  Utržený vagón       22   52   8755 397,95
9.  REKY Team       22   48   8873 403,32
10.Svidoroff       22   42,5   8514 387,00
11.Starci na chmelu      22   42   8334 378,82
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí 

č. 1/2008,
o zákazu požívání všech alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Týniště n/O podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 16.6.2008         
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Z důvodu ochrany veřejného pořádku ve městě se vymezují některé části veřejného 
prostranství.
Na takto vymezených prostranstvích se zakazuje konzumování všech alkoholických 
nápojů.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, 
parky, podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky, dětská hřiště a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

1)ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  

Čl. 3
Vymezení ploch

Plochy  části veřejného prostranství, na nichž platí zákaz požívání všech alkoholických 
nápojů jsou vymezeny v přílohách č. 1 - 5.
Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 4
Výjimky ze zákazu

Zákaz činností, uvedený v článku 1 této vyhlášky, se nevztahuje:
      1. na prostor restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení,
      2. na dobu od  31. prosince  do  1. ledna
      3. na konání společenských, kulturních a sportovních akcí.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná 
v přílohách č.1 až 5 této vyhlášky. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Nadrchal                                           Ing. Jaroslav Matička
  místostarosta                                                                                              starosta 

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Mateřské centrum Ratolest 

naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.p. 106
http://www.ratolest.ic.cz

          

Program MC Ratolest na měsíc ČERVENEC
          
        Dopoledne                               Odpoledne

Po          - 16:00-18:00 h HERNA
 
Út    9:30 - 11:00 h 15:30-16:15 h Hrátky s FLÉTNOU 
        HERNA s programem 16:15 - 18:00 h Herna (sudé týdny)

St    9:30-10:30 h  
        ZVONEČEK
       -pro děti od 1 do 2,5 let
        10:30-11:00 HERNA

Herna
Herny budou probíhat i během prázdnin, v některé dny dopoledne i odpoledne.
Budeme moci využívat místnost herny, která je vybavena různými hračkami, 
didaktickými hrami, skluzavkou s dopadem do míčků, knihami, kuchyňkou a 

pracovním stolem pro děti. Děti se zde mají možnost seznámit s různými hračkami a 
přijít do kontaktu s ostatními dětmi.

K dispozici bude také zahrada s pískovištěm, houpačkami, bazénkem, … 
Rodiče mohou využít kuchyňky k občerstvení (kafe a čaj, buchty si musí přinést 

každý sám!)
Pokud bude zájem, bude pro děti připravené malování nebo jiné aktivity.

Hrátky s flétnou
Již rok se několik dětí (od 4 let) učí hrát na flétničku bez not! 

V nácviku dalších hmatů, písniček, … budou pokračovat i o prázdninách! 
Přijďte se podívat a třeba si i s námi  zahrát na flétnu nějakou pěknou písničku!

Zvoneček
Kroužek zpívání pro děti od 1 do 2,5 let je novým prvkem MC Ratolest! 

I o prázdninách máte všichni malí a velcí možnost přijít se podívat k nám a s námi si 
zazpívat, naučit se básničky, říkanky, rozpočítadla za doprovodu hudebních nástrojů 

a reprodukované hudby.

V případě zájmu bude MC Ratolest otevřeno i v jiné dny!
(Zájemci volejte na tato čísla: 728 990 236 Dana Štěpková, 

739 769 929 Radka Vondráčková, 737 740 019 Jana Matušková)

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj. 
Děkujeme!
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Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství :
Příloha č. 1 
Týniště nad Orlicí - Mírové náměstí 
Prostor  Mírového náměstí ohraničený ulicí Turkova, Podkostelní, Hřbitovní Lipské až 
po vjezd do mateřské školky, prostorem za kulturním centrem po Tyršovo nám. před 
divadlem, křižovatkou ulice 17. listopadu, konec budovy kina v ulici T.G.Masaryka, 
budovou čp. 524, ulicí Komenského. 

Příloha č. 2
Týniště nad Orlicí  základní škola, park a okolí 
Prostor základní školy a parku ohraničený křižovatkou ulice Smetanova, křižovatkou s 
ulicí Na Bělidle, prostorem za restaurací U věže, vodárenské věže, náhonu Alba ke 
křižovatce ulic Kpt.Opatrného a Na Netřebě, křižovatky ulic Turkova a Komenského, 
okolo základní školy. 

4

Den dětí na
týnišťském náměstí.
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Příloha č. 3
Týniště nad Orlicí  sídliště U Dubu 
a) Prostor lemující panelový dům čp. 909-915, čp. 917-920, podél tělocvičny U Dubu 

směrem k lesu, podél lesa k mateřské škole  U Dubu, podél bytových domů čp. 874-
875, 879-880, 881-882, 883-884, 889-890 až ke křižovatce s ulicí Čs. Armády 

b) Prostor za knihovnou U Dubu od trafostanice po křižovatku ulice Dukelské a 
rodinnými domy, podél plotu knihovny. 

5

Vítězové regionálního
kola Indiánské stezky
Vojtěch Macháček
a Jakub Doleček.

Start do pohádkového
lesa.

Stanoviště u
makové panenky.

28



Příloha č. 4
Týniště nad Orlicí  nádraží ČD a okolí 
Prostor od křižovatky ulic ohraničených ulicemi Čapkova a Nádražní, úschovnou 
jízdních kol, nástupištěm ČD, budovou prodeje jízdenek, nádražní restaurací před 
budovou ČD, tranzita před budovou ČD, boční částí tranzita budovy ČD až po 
nástupiště, od nástupiště, boční části dopravní kanceláře po přední část administrativní 
budovy, okraj pošty, roh  budovy bývalého podniku TOFA a a podél tohoto podniku a 
podniku AGRIKO. 

Příloha č. 5 
Týniště nad Orlicí  T.G.Masaryka za žel. přejezdem k mlýnu
Prostor po obou stranách v ulici T.G.Masaryka od železničního přejezdu ke mlýnu. 
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Zprávy z DDM Sluníčko
Poslední květnový den jsme pořádali na náměstí DEN DĚTÍ, při kterém vystoupily 
naše tanečnice ze skupina Rosegirls, p. Janda předvedl modely australských kamionů a 
veškerá stinná místa byla obsazena stanovišti s hrátkami, výtvarnými dílničkami a 
sportovními aktivitami. Jednotlivá stanoviště zajišťovali pomocníci DDM, MC Ratolest 
a TJ Sokol. O hudební kulisu se staral Pavel Louthan. Jediné, co se nevydařilo, bylo naše 
překvapení - skákací hrad, který měla přivézt firma Coca cola, ale bez jakékoliv omluvy 
se nedostavili…
V sobotu 7.6. proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES v lese U Dubu. Sešlo se přes 100 
dětí, které na okruhu cca 5 km čekalo 23 pohádkových stanovišť s úkoly a drobnými 
cenami. Většina dětí si přišla i s rodiči užít pohodové dopoledne. Škoda, že školáci 
většinou zůstali u televize… Děkujeme všem pomocníkům, kteří si našli čas a pomohli 
dětem připravit krásné zážitky.
Obě akce podpořili týnišťské firmy, podnikatelé a další příznivci akcí pro děti. Bez nich 
by nebylo možné zajistit akce samotné a odměny pro děti. Sponzorské dary byly velmi 
odlišné, od větších finančních příspěvků až po několik sáčků bonbónů. Děkujeme všem. 
Zbytky z obou akcí použijeme na naše tábory a další akce. 
Na červnové akce DDM přispěli finančním obnosem: Pharm. Dr. Kateřina Černínová, 
lékárna Týniště n. O.; MUDr. Libuše Vereščáková, poliklinika Týniště n.O.; MUDr. 
Libuše Tomanová, praktické zubní lékařství, Týniště n.O.; Denta s.r.o., poliklinika 
Týniště n.O., zubní technika, jednatelka paní Jaroslava Bydžovská; Dr. Zdeněk Marek, 
CZ - Akvaplast s.r.o., Brno; EKO kontejnery, paní Vrabcová;
Drobné ceny a sladkosti věnovali: Česká pošta, Týniště nad Orlicí; KB Týniště nad 
Orlicí, Lesy České republiky, semenářský závod, Týniště n.O.; Benzina, paní Věra 
Vojáčková, Třebechovice p. O.; Telux, pan Vogel, Týniště n.O.; Restaurace na 
Bobkárně, pan Leoš Hlaváč; Česká spořitelna, Týniště n.O.; Matrix, Týniště n.O.; 
Samoobsluha U Dubu, Týniště n.O; 
Poděkovat chceme také panu Chaloupkovi z firmy VEMA, který nám pomohl s 
odvozem rekvizit a materiálu na naše akce k Dubu, MŠ Dub za vstřícnost a propůjčení 
kůlny na sklad věcí, paní Růženě Marečkové za ušití táborových rekvizit a Pekařství 
pana Janouška za sponzorování Karkulky a babičky - mohli jste u nich ochutnat čerstvé 
koláče a vánočku.
Regionální kolo Indiánské stezky se konalo 14.6. v lese U Dubu. Na trase cca 3 km 
závodníci prověřili své znalosti z přírody, její ochrany a tábornických dovedností. Do 
celostátního kola, které se koná v září na jižní Moravě, si vybojovali postup nejmladší 
žáci Vojtěch Macháček a Jakub Doleček. Za mladší žactvo pojede bojovat Tereza 
Kopecká s Kristýnou Jiroutovou a Vítek Skalička s Martinem Kolářem. Ve starších 
žácích dělilo 1. a 2. místo jen několik sekund, zvítězila dvojice Jakub Dušek a Martin 
Mužík, těsně za nimi Jiří Ullwer a Michal Kašpar, starší žákyně pojedou reprezentovat 
již podruhé Michaela Křišťanová a Anna Jenčíková. Další kategorie obsadili naši 
soupeři. Všem účastníkům děkujeme za účast a sportovní chování a všem pomocníkům 
za přípravu trasy a zajištění stanovišť.
V červenci a srpnu probíhají naše letní tábory, kterých se zúčastní přes 170 dětí.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se ve Sluníčku zase po prázdninách. 
Naši nabídku najdete v zářijovém Zpravodaji a na letáčkách začátkem školního 
roku.

Vaše Sluníčko
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 3/2008,
Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 16.6.2008 usneslo 
v souladu s § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Čl. I.
Základní ustanovení

Město Týniště nad Orlicí v zájmu zvýšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a 
vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení" (dále jen FRB), který slouží k 
poskytování půjček na zvelebení obytných budov, bytových domů a bytových jednotek 
na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek.
Fond je vytvořen z vlastních rozpočtových prostředků města.

Čl. II.
Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města
- příjmy ze splátek půjček a úroků
- dotace a případné výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Hradec Králové.
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Týniště nad Orlicí a musí 
být ponechány fondu podle stanovených pravidel.

Čl. III.
Výdaje fondu

1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 4 % a 
nejdelší lhůtě splatnosti 4 let mimo rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta.

2) Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované České spořitelně, a. s., pobočce Týniště 
nad Orlicí, za zřízení a vedení účtu dle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV.

3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a 
právnické osoby, které vlastní bytové domy, bytové jednotky a obytné budovy nebo 
jejich stavby na území města.

4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
  a) Rodinné domy ( § 3, písm. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu ve znění změn a doplňků:

č.      účel                                       splatnost                úrok                     horní hranice
01     obnova fasády domu vč.         4 roky                   4 %                      do 80 tis. Kč
         plechování 
         (objekt starší 10 let)

02      obnova střechy                       4 roky                   4 %                     do 80 tis. Kč
          (krytina i konstrukce na dům)
          objekt starší 10 let

03      vybudování nástavby, rušící   4 roky                   4 %                      do 80 tis. Kč
          plochou střechu domu na byt
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Zprávy z knihovny

pořádá soutěž

Prázdninový poutník

Pošli originální pozdrav z prázdninového
     putování.

Nejnápaditější a vtipný pozdrav bude v
       měsíci září oceněn.

  

Tak neváhej a posílej !
    Těšíme se na všechny prázdninové ohlasy!

     
Adresa:

Městská knihovna
ČSA 937

517 21 Týniště nad Orlicí
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b) Bytové domy:
Poté, co budou uspokojeny všechny požadavky na půjčky pro rodinné domy, budou 
ze zbylých prostředků poskytovány půjčky na opravu fasád v bytových domech. 
Výši půjčky bude stanovovat zastupitelstvo města individuálně u jednotlivých 
žádostí.

5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku lze čerpat pouze do konce 
kalendářního roku, ve kterém byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle 
smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje 
lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Čl. IV.
Výběrové řízení

1) Žadatelé mohou získat půjčku z FRB výlučně na základě výběrového řízení. 
Výběrové řízení organizuje městský úřad pro každý kalendářní rok samostatně.

2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny, 
vždy nejpozději do 30. 11. běžného roku. Lhůta k podání žádosti k účasti ve 
výběrovém řízení se stanoví do 31. 12. běžného roku. Podmínky pro rok 2008: 
vypsání výběrového řízení do 31.12.2007, lhůta k podání žádosti ve výběrovém 
řízení do 29.2.2008.

3) Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení budovy nebo stavby
    - adresa, číslo popisné, číslo parcely
    - doklad o vlastnictví nemovitosti
    - stavební povolení, či jiný příslušný doklad
    - příslušnou projektovou dokumentaci
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou, při svépomoci odhad 

nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
f) předpokládaný termín dokončení akce
g) požadovaná výše půjčky
h) návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:

půjčka do výše 80 000,- Kč u jednoho žadatele 1 ručitel. U půjček pro bytové 
domy bude záruka stanovena individuálně.

4) Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádosti o půjčky a navrhne výsledek 
výběrového řízení.

5) Výběrové řízení vyhlašuje a o výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo 
města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Na 
poskytnutí půjčky není právní nárok, žádost o půjčku může být zamítnuta bez udání 
důvodu.

6) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. 
Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření 
smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po 
doručení nabídky na uzavření smlouvy o půjčce.

7) Výběrové řízení probíhá 1x v kalendářním roce. O všech žádostech musí být 
rozhodnuto najednou. 8

Oddíl v Žamberku obnovil závody - Orlickou „10“ - a změnil ji na „15“. Týnišťský oddíl 
využil pouštění vody z přehrady v Pastvinách k uspořádání několika turistických soutěží 
-   Vodáckých turistických jízd zdatnosti a zejména ke spojení s turistickým srazem v 
„litickém oblouku“ vždy předchozí den před Vodáckým štítem. U příležitosti 20. 
ročníku Štítu vydal oddíl pamětní publikaci na náklady kanoistického svazu. 
Start všech ročníků na Divoké Orlici byl u betonového mostu v Doudlebách n. O., cíl byl 
v Týništi u betonového mostu k Albrechticím do roku 1988. Od 26. ročníku /1989/ byl cíl 
u nové loděnice SK. 
V letošním roce 11. května se konal jubilejní 40. ročník. Pořadatelem vodáckých akcí 
na Orlici byl oddíl vodní turistiky kanoistického svazu ve spolupráci s turistickým 
oddílem mládeže „Kolumbus“ - Asociace turistických oddílů mládeže - ATOM. V 
současné podobě to byl ročník poslední. Za čtyřicet let se změnila spousta věcí - typy 
lodí, zájmy účastníků. Kromě posledních čtyř ročníků zahájení prováděl starosta 
Doudleb. Občané Doudleb si zvykli a akce patřila mezi známé v širokém okolí. Léta 
přibývají a my to necháme mladším. Pokud budou chtít, mají možnost něco vymyslet a 
vytvořit novou tradici. Vítězové kategorií získali pamětní diplomy a ceny s celkovou 
bilancí všech dosavadních ročníků. 
V rychlostní kategorii zvítězil Lukáš Vondráček Týniště n. O.na C-1 časem 2:07:00. V 
kategorii turistických lodí byli první Ladislav Štěpán - Vitalij Nosačov /Týniště/ na C-2 
T-2:40:00. Z mládeže byli nejlepší Lucka a Tomáš Skalických /Týniště/ v čase 2:53:00. 
Stav vody na vodočtu 120. Účast: 38 závodníků. A kromě nich mnoho dalších, kteří jeli 
volně turisticky. Bylo slunečno a teplo. Nezapomněli jsme ani na zakladatele akce Jiřího 
Vlka t.č. z Prahy.
Předchozí den v sobotu 10. 
května se konal 29. ročník 
srazu vodáků na Divoké 
Orlici v úseku „litického 
oblouku“. Za krásného teplého 
a slunečného počasí se ho 
zúčastnilo téměř 1500 vodáků 
z celých Čech a Moravy. Voda 
byla „nadlepšena“ přehradou v 
Pastvinách. Navíc elektrárna v 
Liticích byla odstavena mimo 
provoz, čímž zvýšila stav vody 

3v atraktivním úseku o 5m /sec. 
Mezi Záchlumím a Potštejnem 
se vytvořil nepřetržitý had lodí. 
Je to nejmasovější akce na 
Orlici!
V sobotu se současně konala 
akce turistů a cykloturistů 
nazvaná Přes tři hrady.
Závěrem rád oznamuji, že  
rekonstrukcí elektrárny v 
Liticích mají být přidány další 
turbíny /EL. - 2 a EL. 3/. 
Věříme, že to nebude na úkor 
vodáků, a proto na shledanou 
na „Litičáku“ v příštím roce.
Pořadatelé děkují MěÚ v 
Týništi n. O. za podporu 
obou akcí.

Zdeněk Musil 
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Čl. V.
Smlouva o půjčce

1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město 
smlouvu o půjčce.

2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
- celkovou částku půjčky
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina)
- způsob splácení (příkazem, pošt. poukázkou atd.)
- závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
- záruka za půjčku
- souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a jeho závazek 

předkládat účetní doklady o čerpání z účtu

3) Městský úřad po podpisu smlouvy o půjčce poukáže dlužníkovi finanční prostředky 
na jím uvedený účet.

Čl.VI.
Závěrečná ustanovení

Systém a účelovost poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole 
města. Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskytnuty podléhá kontrole 
města.
Městský úřad je povinen každoročně předložit zastupitelstvu města vyhodnocení 
hospodaření s prostředky fondu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2.7.2008.

Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 3/2007 ze dne 3.12.2007, Fond rozvoje bydlení.

Pavel Nadrchal       Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta starosta

Týniště nad Orlicí -  město v lesích, ale také město plné psích 
výkalů
Úvodem bych rád uvedl, že Městský úřad v Týništi nad Orlicí eviduje přes 600 psů,  a to 
již není číslo zanedbatelné. Jistě mi dáte za pravdu, že není nic neobvyklého skončit s 
psím výkalem na botě nebo, jak se mi dost často stává , na kolech dětského kočárku.
Městská policie má v dodržovaní pořádku a čistoty města své úkoly, ale nemůže hlídat u 
každého ze šesti set psích zadků a není to ani jediná náplň jejich práce. Řešení je nasnadě 
a  jednoduché. Slušnost a úcta k prostředí, ve kterém žijeme. Problém vyřeší obyčejný 
igelitový pytlík, který máme doma všichni.  Většina pejskařů jsou slušní lidé, kteří po 
svém pejskovi uklízí. Je tu ale i ta  menší část, která nechá svého psa vykonat potřebu 
kdekoliv a neuklidí po něm, čímž kazí jméno těm slušným.
Byl bych rád, aby tohle nevoňavé zamyšlení pomohlo změnit chování těchto občanů 
města, kteří po svém psovi neuklízejí. Pro nás občany to bude znamenat, že při chůzi po 
městě nebudeme muset chodit s očima zabodnutýma před sebe do země a kličkovat mezi 
kupičkami psích hovínek.

Nadrchal Pavel, místostarosta
9

Sport
40 ročníků závodu o Vodácký štít Týniště nad Orlicí a závod pramic - Memoriál 
národního hrdiny kpt. Vendelína Opatrného
V letošním roce si připomínáme malé jubileum. Odstartuje totiž 40. ročník distančního 
závodu na Orlici. Je to tedy příležitost ke krátkému ohlédnutí a zhodnocení toho, kolik 
úsilí a námahy se skrývá za těmi uběhlými ročníky, kolik potěšení a radosti to přineslo 
účastníkům. Zavzpomínejte s námi.
U zrodu závodu stála parta nadšenců z klubu branného vodáctví Svazarmu v Týništi nad 
Orlicí, která před několika lety zakládala oddíl. Inspirována brannými závody pramic, 
které pořádal zkušenější oddíl v Žamberku, se rozhodla uspořádat podobný závod v 
Týništi nad Orlicí. Nelze nevzpomenout Jirky Vlka, jenž tehdy jako předseda klubu stál 
v čele přípravy. 
Trasa byla vybrána na Tiché Orlici, start pod jezem v Postolově nedaleko žel. stanice 
Újezd u Chocně. Závod se jel jako meziokresní přebor pramic o postup na krajské 
přebory. Součástí závodu byly branné prvky - střelba a hod granátem. Pramice jely 
Memoriál a kánoe s kajaky závod o Vodácký štít.
1. ročníku 24. dubna 1964 se  zúčastnilo 160 závodníků ze sedmi oddílů. Pořádající 
oddíl z Týniště n. O. se závodu účastnil jen v pramicích, protože třídové lodě zatím 
nebyly k dispozici. Z oddílu se zúčastnily 4 pramice. Muži - kormidelník Pavel Volt, 
Opočenský - Dukla Týniště, St. dci - Jarda Nálevka a Horčička. Vítězem se staly podle 
předpokladu zkušené pramice ze Žamberka - 24 km zvládly za 2:54:55. Tichá Orlice 
byla vybrána pro stálejší vodu, ale během závodu se ukázaly problémy při předjíždění, 
kdy docházelo ke skrumážím. Z toho důvodu byl závod přesunut na Orlici Divokou. 
2. ročník se konal na Orlici Divoké se startem před betonovým mostem v Doudlebách 
n. O. a cílem v Týništi u betonového mostu - směr Albrechtice n. O. V roce 1965 byla 
reorganizace sportu. Vodáci měli být přesunuti do ČSTV. Vše z nedostatku financí. 
Ovšem ve zdejší TJ Tatran nikdo o nový oddíl, rovněž z nedostatku financí, neměl 
zájem. Na OV ČSTV jsme se zaregistrovali jako samostatná TJ SLAVOJ. V druhém 
ročníku kralovali opět Žamberáci. Ročník byl poznamenán sportovní krizí vlivem 
bezprizornosti oddílů. TJ Tatran o nový oddíl neměla zájem, se Slavojem byly 
problémy na OV ČSTV, protože nebylo žádoucí, aby ve městě byly dvě TJ. Zúčastnilo 
se jen 80 závodníků a vlivem celostátní reorganizace se zachovalo minimum 
písemností. Navíc, aby bylo oč se starat, postihla oddíl nenahraditelná ztráta. Při X. 
ročníku  VTJZ Týnec -   Pikovice na Sázavě se utopil z našeho oddílu Pavel Bečička /22 
let - po vojně/. Jirka Havel, jenž byl ve funkci předsedy oddílu, se z toho do konce života 
nevzpamatoval. Stalo se to při velké vodě na jezu „Pěnkava“ v Krhanicích.
Třetí ročník byl poznamenán touto tragédií. Za minimální účasti 40 závodníků 
zvítězili Josef a Vašek Petrovi, Holeček, V. Kamenický, Fr. Vosáhlo. 
To byly začátky - na mrtvici! Ale závod se udržel dál. Jirka Vlk navíc odešel z Týniště a 
odstěhoval se do Prahy, kde žije dosud. A vydržel to i oddíl. Nerozpadl se, což je 
obdivuhodné. V roce 1967 došlo k dohodě na OV ČSTV a stali jsme se součástí TJ jako 
kanoistický oddíl s turistickou činností. Navíc, zakládající členové se ženili, členky 
vdávaly, stěhovali z Týniště, měnily se generace členů. Následkem činnosti 
týnišťského oddílu vznikly oddíly v Doudlebách, Chocni, Ústí nad Orl., Častolovicích 
Počáteční neshody se uklidnily a začal „zlatý věk oddílu“. Prováděla se poznávací 
turistika, výkonnostní turistika a různé závody - pouťáky. Mládež se do oddílu jen 
hrnula. 
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Společenská kronika

Vítáme na svět
Michaela Jíchová
Tereza Jandová
Nikola Faltová
Tomáš Orság
Lucie Řeháková
Štěpán Vondráček
Ludvík Samuel Kotlár
Anna Forejtková

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
98 let  
Jan Styblík

97 let 
Anna Uhlířová

96 let 
Anna Prošvicová

85 let  
Pavla Česenková
Jaromír Derner
                   
80 let  
Marie Diblíková
Miroslav Samek
Jindřich Vávra
Jitka Rozmajzlová

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si ANO
Jiří Fišer a Šárka Zahradníková
Miroslava Hromková a Jaroslav Neubauer
Kateřina Horáková a Jiří Januš

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Miluška Rychlá (72)
Jaromír Červinka (68)
Dagmar Kosinová (85)
Marie Brandejsová (64)
Stanislava Richterová (55)

Čest jejich památce!

10

Zaměřili se hlavně na černošský jazz, pro srovnání vkládali skladby z počátků českého 
jazzu, potěšili nás hudbou Jaroslava Ježka. Ondřej Havelka vtipně konferoval, jímavě 
zpíval, a dokonce se svými kolegy z kapely i tančil. 
Dlouhotrvající potlesk je na konec několikrát vrátil zpět na pódium. Posluchači bez 
rozdílu věku, pohlaví či přesvědčení se jen neradi loučili s umělci, kteří jim tzv. „vlezli 
pod kůži“. A to my, Týnišťáci, jen tak někomu nedovolíme! Nemám pravdu?
Když nastalo ticho, nikomu se nechtělo vstát a odejít domů. Jako bychom ještě na něco 
čekali. Ti vytrvalejší to vyřešili a pokračovali v načatém večeru na dvoře ZUŠ, kde mohli 
účastníci festivalu celé dva dny využívat bohatého občerstvení.
Tak ještě poslední rozloučení se starými i novými přáteli, slib, že se tu určitě příští rok 
znovu sejdeme, a s hlavou plnou melodií odcházíme do nádherné letní noci. 
DÍKY VÁM, VÁŽENÍ POŘADATELÉ! Odvedli jste opět kus dobré práce!
13.ročník meziná-
rodního swingo-
vého festivalu Jardy 
Marčíka je za námi, 
ať žije 14. ročník v 
roce 2009!
             Text: HAm 
             (informace 

o účinkujících z 
Almanachu 13. 

MSF JJ)

Tato možnost je určena pro všechny občany ČR,
 a to i pro důchodce a studenty.

Orientační tabulka měsíčních splátek pro různé čerpání úvěrů:

  
Čerpaná částka                   Orientační měsíční splátka
  100.000,-Kč                                        od 800,- Kč 
  150.000,-Kč                                       od 950,- Kč
  200.000,-Kč                                       od 1.100,- Kč

Pro bližší informace volejte

tel: 776 606 775
nebo 

e-mail: 
Jiří Micka, specialista na úvěry se státní podporou

23

Řešení financování odkupu městských bytů do 
osobního vlastnictví úvěrem se státní podporou a 

nízkým úročením v Týništi nad Orlicí.

uvery-na-byty@email.cz



 Poděkování

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě pí. Matějkové a pí. Jenčíkové, za blahopřání k mému životnímu jubileu.

                                                     Hana Hromádková

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Heinzové a panu Josefu Bašemu za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám.

                                                     Ladislav Šimána

Vzpomínka

Dne 3.července uplynou čtyři roky co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka,babička a prababička paní Irena Hynková.
S láskou a vděčností vzpomínají manžel, dcery s rodinami a bratr s rodinou. Kdož jste ji 
znali, vzpomeňte též s námi.

A nemýlili jsme se. Přestože fotbalové fanatiky lákal k obrazovkám televizorů první 
zápas našich reprezentantů na mistrovství Evropy, mnozí dali přednost swingovému 
festivalu a jen nenápadně zjišťovali, jak si stojíme v zápase se Švýcary. Vítězství našich 
je sice uspokojilo, ale nadšením ze zápasu zrovna neskákali.
Sobotní program zahájil oblíbený host Týnišťského swingového festivalu  JH Big 
Band Hradec Králové.

Orchestr hraje již od roku 1978 v klasickém big bandovém obsazení, interpretuje 
klasický i moderní jazz, ale i melodie z muzikálu a filmů. Věkový průměr členů je 
necelých třicet let, přesto dosahují výrazných výsledků doma i v zahraničí. Na našem 
týnišťském swingovém festivalu vystupovali již popáté.

 
Jejich hudba posluchače velmi potěšila, pamětníkům připomněla léta mládí, kdy na 
týnišťské hudební scéně „kraloval“ swingový orchestr Arkádie pod vedením Ludvy 
Nusky.
Do současnosti nás nemilosrdně vrátila další kapela, T.O.P. Dream Company, která se 
inspiruje fanky-soulovou hudbou.

Posluchače uchvacují svou energií a přístupem k hudbě, spolupracují s domácími i 
zahraničními interprety. Můžeme si je poslechnout v pražském Lucerna Music Baru a 
dále na různých festivalech, plesech a soukromých akcích doma i v zahraničí.

Jako balzám na duši nás starší následně osvěžila hudba skupiny Trombon Band, kterou 
vede dirigent Vlado Bezuch. Jejich vystoupení netrvalo dlouho, bylo ale odměněno 
zaslouženým potleskem 
Po krátké přestávce pódium obsadil zřejmě nejpočetnější soubor - náš Mladý týnišťský 
big band. A opět nikoho nezklamal, jejich umění splnilo všechna naše očekávání, 
připomnělo melodie dávno zapomenuté.Tentokrát obohatili program svým úžasným 
zpěvem Zuzana Michaličková a Martin Růža a na závěr i milý host a přítel MTB Petr 
Valášek.
Příjemným zpestřením a obohacením večera bylo vystoupení vokálního sextetu 
Offbeat.

Soubor tvoří muzikanti se společným zájmem o moderní vícehlasé úpravy skladeb 
soudobých rockových, pop nebo jazzových skladatelů a skupin. Sextet používá kromě 
klasických hudebních doprovodů i moderní prostředky, které jsou tvořeny výhradně 
lidským hlasem a které známe pod názvem beat-box.    
„Protože se nechceme řadit do některé ze známých škatulek, proto zpíváme offbeat!“ 
charakterizují sami sebe.

Závěr jejich programu již sledovali s nesmírným zájmem i členové orchestru Melody 
Makers, kteří byli zřejmě mile překvapeni vysokou úrovní umělců na pódiu.
A tak nám přestávka rychle uběhla a přiblížilo se vyvrcholení celého festivalu  
vystoupení Ondřeje Havelky & his Melody Makers.

Ondřej Havelka se věnuje historickému jazzu už třicet let  profesionálně. S Originálním 
pražským synkopickým orchestrem hráli především hudbu New Oreansu počátku 
dvacátých let. Se svým bandem Melody Makers interpretuje spíše swing let třicátých. 
Orchestr se specializuje na koncertní show, hraje v jazzových klubech a tančírnách, na 
plesech a galavečerech, na společenských večírcích a prezentacích. Pro svou schopnost 
decentního a kultivovaného projevu jsou zváni na top-class bankety a slavnostní 
večeře. Jejich koncertní vystoupení nabízejí velmi kvalitní programy.
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CO-KDY-KDE
červenec 2008
  

VÝSTAVY
1. - 31.července EGYPT ve fotografiích
                        Poprvé v Týništi nad Orlicí vystavují fotografie ze svých cest po 

africkém kontinentě manželé Robert a Marcela Honsovi. 
Fotografie vznikly po čtyřech delších cestách do Egypta. Tématem 
fotografií je současná tvář Egypta. Rozhodně nedokumentují 
známé památkové objekty ani populární podmořský svět Rudého 
moře. Soustředí se především na tři témata:
1) krajina - pouště, které rozhodně nejsou tvořeny jen písečnými 

dunami
2) lidé - jak je nezná běžný turista. 
3) Káhira - dvacetimilionové město 

                          Výstava bude probíhat na přísálí malého sálu kultruního domu.
                       Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí za podpory 

občanského sdružení  „VELbloud“.

27.července(neděle)PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                               Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                              Areál chovatelů Bobkárna.
                              Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Během následující přestávky se připravil na vystoupení náš domácí, milovaný a 
obdivovaný Mladý týníšťský big band ZUŠ /MTB ZUŠ/. Líčit jejich kvality by bylo 
,,nošením dříví do lesa“, protože jejich umění je všeobecně známé, jsou ,,stříbrem“ 
našeho města i naší chloubou. Jejich hru doplnilo svým nevšedním zpěvem trio ve 
složení Zdeňka Veselková, Jana Tichá a Dana Černohousová. Pro nás starší to bylo milé 
pohlazení po duši. A věru jsme ho potřebovali, neboť Pavel Plašil nám krátce připomněl, 
že je to právě 10 let, kdy nás náhle opustil a ,,odešel do hudebního nebe“ 
nezapomenutelný Jarda Marčík. Vysvětlil také, proč je místo Lukáše Richtera prázdné. 
Ten den, 6.6.2008, zemřela po těžké nemoci jeho maminka, velká příznivkyně 
týnišťského big bandu. Čest její světlé památce!

MTB ZUŠ Týniště n.O. oslavil v lednu 2008 15 let své úspěšné koncertní činnosti. Za 
tuto dobu se zapsal do povědomí mnoha odborníků i posluchačů celé České republiky. V 
červenci 2006 si ho mohli poslechnout i návštěvníci mezinárodního jazzového festivalu 
,,24 H DU SWING“ ve francouzském Monségur a v lednu 2007 posluchači v Polsku v 
obci Oldrzychowice Klodzkie.
Myšlenka o vzniku orchestru se zrodila v hlavě člena Filharmonie HK a současně 
učitele naší ZUŠ  Mgr. Pavla Plašila. Pod jeho taktovkou a s pomocí dalšího pedagoga 
ZUŠ Týniště nad Orlicí, Mgr. Karla Koldinského, orchestr pracuje od roku 1992 a dnes 
má podobu velkého big bandu. Spolupracuje s českými jazzovými legendami - Felixem 
Slováčkem, Láďou Kerndlem, Karlem Hálou, Jaromírem Hniličkou, Mojmírem 
Bártkem, vokálním Teptetem Liberec a dalšími. V minulosti spolupracoval i s vynikající 
jazzovou ,,Star“ Vlastou Průchovou. Vystupuje na festivalech a přehlídkách po celé ČR, 
v celostátních soutěžích jazzových orchestrů ZUŠ získává čelní umístění…
V roce 2002 MTB nahrál a vydal svoje první CD. V rámci výchovných koncertů 
přibližuje jazzovou hudbu žákům a studentům základních a středních škol 
Králováhradeckého kraje, každoročně se spolupodílí na organizaci Týnišťského 
swingového festivalu Jardy Marčíka.

Páteční večerní program uzavírala rytmická sekce romské skupiny Gulo čar rhythm se 
sólistou Štěpánem Markovičem.

K výrazným úspěchům této funksoulové skupiny patří kromě mnohých nominací 
například ocenění Anděl 2003 v kategorii World music za desku Baro Drom, Akropolis 
Live Music Awards 2005 dvě ocenění za nejlepší živé vystoupení za rok 2005, vítěz v 
kategorii World Music a Absolutní vítěz napříč kategoriemi. Od roku 2005 je 
producentem kapely americký hudebník a producent Dough Wimbish ze známé skupiny 
Living Colour.
Jejich sólista Štěpán Markovič je absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka, dlouholetý 
člen Big Bandu Radio Prague a Gustav Brom Orchestru, spolupracoval s Gregem 
Hopkinsem, Shirley Bassey, Ray Charlesem a Lizou Minelli, EBU Big Bandem v 
Amsterodamu, James Moody Big Bandem. Působí v Berlíně a na jazzových festivalech s 
různými jazzovými projekty po celém světě. Jeho vlastní jazzové formace se vždy 
setkávaly s nebývalým ohlasem, v pražském jazz klubu spolupracoval s Bilem 
Clintonem, na pozvání prezidenta republiky připravil speciální program ,,Štěpán 
Markovič Saxtet“. Od roku 1998 působí jako pedagog na Konzervatoři a VOŠ 
Jaroslava Ježka v Praze. Z jeho několikaleté spolupráce se skupinou Gulo čar vznikla 
nyní ojedinělá jazzová sestava.

Čistotu tonů a strhující rytmus posluchači ocenili zaslouženým potleskem. 
Tak končil páteční koncert a my jsme jen neradi odcházeli domů. Usmiřovalo nás však 
vědomí, že za pár hodin, v sobotu v podvečer nás opět čeká bohatý hudební program a 
úžasné zážitky.
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Duchovní hledání

Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí nebo v co věří či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Pod tímto úvodem a logem se budete moci dočíst v našem Zpravodaji, kromě jiného, o 
hodnotách v duchovní oblasti našeho života, o tom, jak se pozná „zdravá duchovní 
cesta“, ale i o běžných starostech a aktivitách zdejších věřících.

O úvodní text jsem požádala duchovního katolické církve našeho města Mgr. Ivana 
Havlíčka.

Paž.
Pokoj Vám!
To jsou slova, která rok co rok slýcháme o Velikonocích při bohoslužbách. Jde o příběh 
Muže, který žil před dvěma tisíci lety ve vzdálené krajině. Slova „Pokoj Vám“ vyslovil 
při pozdravu s přáteli po svém vzkříšení.  Přišel mezi ně ve chvíli, kdy byli celí ustrašení 
a plni obav o svou budoucnost.  Toto setkání v nich vzbudilo novou odvahu a touhu šířit 
pokoj dál. Bylo to nejen přání, ale Boží touha obdarovat nás pokojem, klidem a mírem. 
Den co den se setkáváme s okolnostmi, zážitky a informacemi, které nás deprimují, 
trhají na kousky. Jako v džungli. Náš život se mění v boj, ve kterém často vítězí závist, 
zloba i nenávist. 
Z televizních obrazovek se na nás valí samé násilí, zločiny, bezohlednost. Nám to 
nepozorovaně leze pod kůži a zvykáme si na to jako na běžnou součást života.  Lidé v 
televizních pořadech jsou často hrubí, agresivní, jeden překřikuje druhého, nenechá ho 
domluvit, …Proč nám to vše naše média podsouvají, čeho tím chtějí docílit? A my 
hledáme odpověď.
Realita, náš skutečný denní život, se nemusí řídit podle představ televizních producentů 
a režisérů. Je to na nás, co my si budeme přát, jak se budeme oslovovat, jak budou 
probíhat dialogy mezi námi! Jen na nás! Média mají velikou moc, ale jen tehdy, když 
jejich způsoby nekriticky přijímáme!
„Pokoj Vám!“ 
Jsme lidé, kteří mají stejnou moc jako ti, co na nás mluví z médií. Máme moc se vzepřít, 
nenechat se vtáhnout do „virtuální reality“, nepřijmout názor, že vše je  špatné a nanic! 
V nás je přece touha po „krásnu“, po dobrém slovu, po milém pozdravu, po přání 
radostného dne, přání dobrého, „ať se ti daří“, „ať ti to dobře dopadne“.  To je jinak 
řečeno „Pokoj Vám!“. 
V pohádkách vítězí dobro nad zlem. Proto je milujeme bez ohledu na věk či postavení. 
Dobro v příbězích nás učí, jak odolat zlu a vítězit nad sebou samým. 
Proto „Pokoj Vám!“, ten pokoj, který kdysi roznášel po tomto světě Muž, kvůli němuž 
slavíme Velikonoce a Vánoce. Ten pokoj ať nás provází ve dnech práce i ve dnech 
odpočinku a klidu, ve chvílích, kdy se rozhodujeme, zda něco udělat pro druhého.
Stejně tak se rozhoduji den co den i já. I mně záleží na tom, v jakém prostředí žijeme, i 
na tom, zda se budeme na ulici zdravit a usmívat se na sebe! My nejsme nepřátelé!
Proto jsem si dovolil i Vás, čtenáře, takto oslovit: „Pokoj Vám!“

P. Ivan Havlíček
katolický duchovní, Týniště nad Orlicí
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SWING  FEST  s číslem  13        
Taky nemáte rádi číslo 13? Mnoho lidí spojuje tuto číslici s něčím nepříjemným, 
špatným, veskrze záporným. A přece to nemusí být vždycky pravda, jak o tom svědčí 
letošní ročník swingového festivalu, jehož nedílnou součástí se stalo právě číslo 13. 
V pátek 6.6.2008 bylo od samého rána nádherné počasí a vše nasvědčovalo tomu, že se 
první večerní program letošního ročníku mezinárodního swingového festivalu Jardy 
Marčíka vydaří. I když v ulicích města panoval jen obvyklý ruch, na malém Tyršově 
náměstí vrcholily přípravy k večernímu vystoupení. A bylo se opravdu na co těšit, 
almanach sliboval pestrý a zajímavý program. O tom ostatně nejlépe svědčily i hloučky 
vyznavačů a přátel swingu, většinou pravidelných účastníků festivalu, kteří se 
nedočkavě scházeli již v podvečer v hledišti na prostranství mezi ZUŠ a KD. Vždyt' kdo 
přišel včas, mohl si vybrat nejlepší místo, odkud bude sledovat minimálně 
šestihodinový „maraton“ hudby a zpěvu.
Konečně hodiny na kostelní věži odbily 18.hodinu a z podia zazněly první tóny úvodní 
skladby swingového orchestru Black Band ZUŠ Ústí nad Orlicí.

Orchestr hraje pod taktovkou dirigenta Zdeňka Černého od roku 2000. Zúčastňuje se 
různých soutěží a ve své kategorii obsazuje přední místa. Na repertoáru má skladby 
světových autorů swingové hudby, Ellingtona, Basieho, Millera, Gershwina, Bilka a 
dalších. V posledních letech vystupoval ve Švédsku, Švýcarsku, Polsku a v Německu 
dokonce 14x. Jejich pravidelné koncerty v Ústí nad Orlicí mají také své stálé 
obecenstvo.

Průvodního slova se opět ujal „starý“ známý Jiří Pavlík, jehož přátelský humor, znalost 
prostředí i vystupujících a vtipné komentáře k členům souborů pokaždé pobaví srdce 
každého milovníka swingu.
V 19 hodin nastoupil na pódium Dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí.

 Kapela se zrodila z tzv. přípravky Mladého týnišťského big bandu ZUŠ v roce 2005 pod 
vedením Mgr. Pavla Plašila. 2.května 2007 se zúčastnili své první soutěžě, krajského 
kola Národní soutěže ZUŠ ve hře jazzových a tanečních orchestrů v Hradci Králové. Ze 
14 orchestrů získali nejlepší hodnocení a 1. místo s postupem do ústředního kola. V 
červnu 2007 získali v Litvínově v ústředním kole této soutěže opět 1.místo a dvě ceny 
poroty za výkony na klarinet a na tubu.

A hlediště se otřásalo smíchem, když samozvaný vedoucí skupiny,, José“- Pepa 
Marčík,  mladší syn Jardy Marčíka - předváděl kromě hry na saxofon svůj hbitý jazýček 
a své (ne)znalosti ze zeměpisu. Jak se očekávalo, nejsilnější zážitek zanechal v 
posluchačích Pavel Zemen, jehož virtuózní hra na klarinet uchvátila snad úplně 
každého. Také ostatní kluci - Adam Hejna - trubka, Ladislav Lejnar - tuba, Pavel Plašil 
ml. - bicí, Ondřej Bahník - pozoun, Filip Kolář - piáno,  hráli jako ,, o život“ a byli po 
závěrečné skladbě odměněni bouřlivým potleskem publika.
Po nich nás čekal téměř hodinový program skupiny 4Leaf. 

Je to kapela výhradně jazzová, vystupuje na firemních večírcích, rautech, soukromých 
akcích, v klubech a na festivalech. Hrají hlavně vlastní skladby ve stylu modern jazz, 
latin, funky a jazz pop. Hráči jsou z větší části studenty Konzervatoře Jaroslava Ježka v 
Praze.

Jako stálý člen skupiny vystoupil saxofonista Petr Vinklář. Skupina 4Leaf na závěr 
svého vystoupení sklidila zasloužený potlesk.
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Informace
E-mailové adresy pro příspěvky do Zpravodaje

Údaj ze zadní strany obálky našeho časopisu o příspěvcích, které je dobré předávat 
redakční radě zpracované na disketě, už pomalu přestává platit.
Každý z přispěvatelů si nyní už jistě může (mám na mysli starší ročníky) požádat 
někoho, kdo mu příspěvek přepíše na počítači a odešle na jednu ze čtyř uvedených 
e-mailových adres. Jen je třeba hned v úvodu napsat, že je to příspěvek do Zpravodaje na 
určitý měsíc, článek odeslat do 12. dne v měsíci a pod článek se podepsat.
Za redakční radu Zpravodaje všem přispěvatelům moc děkuji a těším se na další 
spolupráci!

1.libor.stolin@seznam.cz
2. janaba2@email.cz
3. mestsky.urad@tyniste.cz
4. brezkova@volny.cz

Paž.
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Z našich škol
Čierny Balog - 35. výročí 

                                                                                                        
Je neuvěřitelné, že je to už 35 let. Letos jako každé dva roky  se po poslední místečko 
naplnil autobus s kapacitou 54 míst a 20. 5. v úterý vyjel směr Čierny Balog. Pro 
nezasvěcené připomenu, že je to obec ve Slovenském rudohoří asi 6 km jižně od 
Brezna. Obklopuje ji nádherná příroda. Překrásnou krajinu umocňuje setkání s velmi 
milými lidmi. Vždy, když se po roce setkáme, máme pocit, jako bychom se rozešli před 
pár dny, a okamžitě si máme o čem povídat. Děti dokonce říkají, že se při prvních 
návštěvách cítí, jako by byly někým, koho ti  přátelé vždy toužili poznat.
Po tradičním přivítání chlebem a solí pro nás domácí připravili malý kulturní program. 
Děti stály proti sobě. Ty, co se již znají z minulých let, se nemohly dočkat, až je vyzveme 
a budou moci být spolu. Následovala pak pevná objetí. Jiné netušily, že je za chvíli 
zavoláme jmény a ony si podají ruce. Myslím, že už ve stisku, letmém pohledu a trochu 
nervózním úsměvu bylo cítit, že začíná pár překrásných dnů, které předznamenají 
pevné přátelství do příštích let. Po   rozdělení dětí do rodin jsme my dospělí měli 
posezení ve škole se slovenskými kolegyněmi, kolegy a povídali si, co se za ten rok 
stalo, vyměňovali si zkušenosti z naší pedagogické praxe.  
Ve středu ráno jsme společně odjeli na celodenní výlet do Demänovské jeskyně a 
Zuberce, kde jsme navštívili Muzeum oravské dědiny. Výlet to byl velmi pěkný.
Čtvrtek trávily děti v rodinách svých kamarádů, kteří pro ně se svými rodiči připravili 
program. Odpoledne jsme se všichni sešli na hřišti. Chlapci hráli mezinárodní zápas, 
dívky a my dospělí jsme fandili, až jsme skoro přišli o hlas. Odměna přišla v podobě 
vítězství. Po několika neúspěšných letech si můžeme putovní pohár odvézt do 
Týniště.Vyhrát nebylo vůbec jednoduché, celý zápas vydatně pršelo, chvíli dokonce 
byla bouřka.
V pátek ráno přišlo pro většinu z nás to nespravedlivé - konec, jede se zpátky domů. 
Přišly slzičky, loučení bylo nekonečné. Setkat se až za 365 dní? Nebo už nikdy více? 
Teď záleží vše na tom, jak si ti dva padli do oka.
Na zpáteční cestě čekalo ještě děti překvapení. Na jedné zastávce poděkoval p. starosta 
chlapcům za vzornou reprezentaci  Týniště při fotbalovém utkání a odměnil je nanuky. 
Dík patří i dívkám, které chlapce podporovaly z tribuny.
Vím, že nejsou výjimkou častější setkání těchto dětí. Rodiče je podpoří a po 
prázdninách mi pak vyprávějí, jak spolu trávily část léta.  Mnozí prostě nečekají, až to 
my zorganizujeme, a vše si naplánují individuálně. Rodičům vyprávějí o přírodě, kraji, 
srdečnosti lidí. Potom se vydají na rodinnou dovolenou třeba do Čierného Balogu.
Zmíním se ještě o tom, že jsme velmi často nespokojeni s chováním dětí ve škole i mimo 
ni. Mám zkušenost s těmito zájezdy a je pro mě vždy potěšením pozorovat, jak si 
najednou rozumí starší s mladšími, respektují se. Také všichni, kteří tam letos byli, se 
podle mě chovali velmi pěkně nejen k nám 5 učitelům, ale i ostatním dospělým. 
Doprovázeli nás totiž také někteří zaměstnanci MÚ a zastupitelé v čele s panem 
starostou J. Matičkou. Jim patří  naše díky. V posledních letech přispívají dětem 
podstatnou částkou na dopravu. Dalšími učiteli, kterým děkuji za pomoc, jsou  p. 
zástupce M. Kozel, p. H. Kučerová, p. L. Lohniská a naše bývalá kolegyně, která stála u 
zrodu tohoto mimořádného přátelství, p. L. Nováková.
Jsem ráda, že jsem se před 15 lety rozhodla přispívat k rozvíjení dalších přátelství. 
Spokojenost slovenských i našich dětí mě naplňuje a posiluje k další práci. Když se 
setkáváme s lidmi odjinud, vždy nás to obohatí. 
                                                                                                 Mgr.  Dana Martinková
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7. Krade se v našem městě, a jestli ano, co nejvíce? 
Tím, že se nacházíme na rovině, je nejrozšířenějším dopravním prostředkem jízdní kolo 
a vlastní jej v podstatě každý občan, který může na kole jezdit. Toto zboží je tím pádem 
nejatraktivnějším a nejdostupnějším pro zloděje. 
8. Dáváte často pokuty?   
Pokud přestupek, jehož se dopustí pachatel, nejde vyřešit domluvou,  strážník se jej 
snaží vyřešit blokovou pokutou.  Pro pachatele je to nejpohodlnější řešení 
protiprávního jednání. V opačném případě nebo při nesouhlasu hrozí pachateli navíc 
ještě poplatek za projednání přestupku ve výši 1.000,-Kč. 
9. Kolik jste jich uložili za uplynulého půl roku, za co a jak vysoké?
Výši pokuty určuje strážník podle kritérií společenské nebezpečnosti. Do 31.5. 2008 
byla 127 občanům uložena bloková pokuta,  celková výše uložených pokut činí cca 
60.000,-Kč. 50 % pokut je uloženo za veřejný pořádek, krádeže a občanské soužití. 
K otázce pokut zastávám názor, že nesouhlasím s tím, aby se z obecních policií staly 
okrskové dopravní policie a pouze vydělávaly na pokutách za rychlost. Za tímto účelem 
nebyly obecní policie zřízeny. 
10. Pochlubte se prosím a řekněte nám, jakého příkladného činu z vaší strany si 
nejvíce považujete, na co můžete být hrdi ?
Nevím, jestli je správné se chlubit tím, že strážníci někomu zachrání život. Každý z nás 
to bere jako svoji povinnost. Ovšem potěší vás, když občané přijdou na služebnu a 
poklepají vám rukou a poděkují vám za záchranu života nebo za pomoc, kterou jste jim 
poskytli. Zároveň vám řeknou, že odvádíte dobrou práci a poděkují vám za ni. 
Jako velitel městské policie jsem hrdý na to, že se mi podařilo před několika lety 
prosadit vymáhání pokut městem. Slušný občan, který je náhodou přistižen při 
banálním přestupku  a dostane pokutu, tak ji logicky zaplatí, zatímco opakovaný 
porušitel zákona nezaplatil nic, protože to z něj nikdo nevymáhal. To mě štvalo. 
Problematikou vymáhání jsem se poté začal zabývat intenzivně. Moje řešení této 
problematiky  se poté rozšířilo tak,  že jsem ji přednášel nejen v rámci regionu, ale i 
republiky. Městská policie Týniště n/O je postupem proti dlužníkům známa v celé 
republice. 
11. Jak vypadá personální obsazení městské policie? Mohl byste nám ji na závěr 
představit?
Městskou policii tvoří 4 zaměstnanci - p. Kudláček, p. Forman, p. Pálová a p. Štěpánek.  
Všichni strážníci před přijetím prošli výběrovým řízením, jehož součástí byly fyzické i 
psychologické testy a další podmínky jako úplné středoškolské vzdělání. Velitel MP má 
vyšší odborné vzdělání právního směru. 
12. Na jaké telefonní číslo se k vám občané přes léto dovolají a jaká je vaše letní 
pracovní doba?
Přesnou pracovní dobu nechci 
sdělovat, je to tzv. „know how“ 
každé firmy. Služba pro občany je 
přes den a večer zajištěna, přičemž 
o víkendech je doba prodloužena do 
rána.  Pro veřejnost mají strážníci 
určenou pracovní dobu v pondělí a 
ve středu od 9:00-10:00 hod. a od 
15:00-17:00 hod. V případech, že 
strážníky nezastihnete na služebně, 
můžete volat tel. číslo 494 377 082 
a sdělit jim své přání. V případě, že 
ani poté strážníky nezastihnete, 
obraťte se na linku 158.

Paž. 19 
Spolupráce s celní správou.
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Z činnosti městské policie 

Léto je tady a s ním i mnoho radostí, ale také starostí. Na to, jak prožít léto v klidu bez 
starostí o svoji bezpečnost, jsem se zeptala p. Martina Štěpánka, Diplomovaného 
specialisty v oboru prevence kriminality. 
1. Co nejvíc hrozí v létě lidem z Týniště n/O a okolí, na co mají dbát z hlediska 
zachování vlastní bezpečnosti ? 
Dospělým občanům nejspíš nehrozí nic. Pokud celé léto netráví na dovolené, tak jej 
prožijí všedními starostmi. Ohroženou skupinou by se mohly stát děti a mládež, pro něž 
rodiče nemají připravenou denní náplň, a mohly by se proto nudit.  Tím pádem hrozí 
riziko, že by se mohly dopouštět protiprávních jednání. Léto roku 2008 jsme v Týništi 
n/O vyhlásili rokem boje proti alkoholu a toxikománii. Strážníci budou na celém území 
kontrolovat konzumaci alkoholu a toxikománie nejen u mládeže, ale i u dospělých. 
Co se týče obecné kriminality, občané odjíždějící na dovolenou by si měli zajistit výběr 
poštovních schránek, drahé věci přemístit ze sklepů do bytů, občas nechat byt 
zkontrolovat sousedem apod. Velkou chybu dělají občané bydlící v bytových domech, že 
nezamykají vchodové dveře. Tím nabízejí zlodějům vstupenku do vlastních sklepů a 
bytů. 
2. Jak posuzujete ze svých pozic a pravomocí městské policie chování zdejších 
mladistvých ? 
Z porad velitelů a porovnáním statistických údajů mohu říci, že chování týnišťské 
mládeže a její protiprávní jednání se zásadním způsobem neodlišuje od chování mládeže 
v jiných obcích, kde jsou městské policie. Trochu větší problém pozorujeme v obcích, 
kde zřízené obecní policie nejsou. 
Z pohledu práce obecních policií vidím přínos hlavně v oblasti primární a sekundární 
prevence. Do budoucna se v této oblasti začíná rozvíjet spolupráce se základní školou. 
3. Jak se chovají cizinci žijící v našem městě, jaké je jejich chování mezi sebou i ve 
vztahu k místním občanům? Jaké s nimi máte zkušenosti ? 
Cizinci žijící v Týništi n/O se zvláštním způsobem neodlišují v chování od běžného 
občana. V rámci práva na cizince působí stejné zákony jako na kteréhokoliv jiného 
občana České republiky s tím, že navíc nad nimi visí „Damoklův meč“ ve formě 
soudních či správních vyhoštění. To se aplikuje v případě, pokud se cizinec dopustí 
vážnějšího porušení zákona. Cizinci žijící v Týništi n/O ve  většině případů tyto 
problémy nemají. Pokud ale vzniknou, jedná se spíše o drobné události v místech s větší 
koncentrací obyvatel, kde jejich temperament ruší klidné soužití občanů. Potom je nutné 
zasáhnout.   
4. Žijí v Týništi n/O nějací bezdomovci ?
Pokud mi je známo, tak vím pouze o jednom. Je to místní občan, který pracuje, nekrade a 
v podstatě s ním nejsou problémy. Pokud ovšem narazíme na bezdomovce bez práva k 
domovské obci Týniště n/O, snažíme se je odeslat do azylového domu do Hradce 
Králové. 
5. Co se vám v denním životě obyvatel města daří zlepšovat a co ne ? 
Nevím přesně, jak na tuto otázku odpovědět. V podstatě plníme úkoly našich 
nadřízených,  takže plníme jejich vize o tom, jak má vypadat bezpečné město. Policie 
jako takové jsou obecně represivními složkami, takže mi připadá, že by tato  otázka měla 
být spíše položena občanům města.  
6. S čím se nejvíc potýkáte, co vás nejvíc zaměstnává ? 
Řekl bych, že jsou to místní záležitosti veřejného pořádku. Problematika nepořádku v 
parku, poškozování a ničení značek, veřejně prospěšného zařízení apod. Na stejné 
úrovni je i situace s řešením parkování ve městě.  V průměru vychází na každou rodinu 
dvě auta. Nikdo před 30 lety, kdy se plánovala sídliště, nepočítal s tak velkým rozvojem 
dopravy. Naším úkolem je zajistit udržitelným způsobem pravidla pro parkování. 
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Èierny Balog 

Cesta: Byla dlouhá, ale stálo to za to. Jeli jsme asi 9 hodin a všichni do jednoho jsme byli 
unavení.

Pøivítání: To se jim opravdu povedlo. Uctili nás chlebem se solí a také pøipravili program.
2. den: Navštívili jsme Demänovské jeskynì, ve kterých jsme pøekonali 972 schodù. 

Potom Muzeum oravské dìdiny. Ve zdejším, ještì døevìném kostele, jsme mìli 
hudební ukázku. Na varhany nám tam zahrál M. Procházka z 9. roèníku. Výkon 
jsme ohodnotili potleskem.

3. den: Jsme strávili každý se svou slovenskou rodinou. Každý navštívil jiný kout a má 
jiné  zážitky, ale všichni se shodneme na tom, že to byl krásný den.

Zápas: Ten byl opravdu vynikající. Jelikož jsme porazili slovenské spoluhráèe 3 : 2, tak 
se bylo opravdu na co dívat. Samozøejmì byla oslava, vítìzství jsme zapili 
kofolou.

            Nesmím zapomenout, že vítìzové byli odmìnìni.
            A další den byl pryè!
Odjezd: Louèení je po tak krásných tøech dnech nìco, co by všichni radìji nedìlali a 

zùstali by tam až do té doby, než by se jim zaèalo stýskat po domovì. Nic jiného 
nám ale nezbývalo, tak jsme se rozlouèili se slzièkami v oèích a nastoupili do 
autobusu.

              Všude dobøe - doma nejlíp, ale budu dlouho vzpomínat.  

Zita Forejtková - 8. C

Èierny Balog
 Jako každý rok se i letos uskuteènil výmìnný pobyt. Bylo úterý 20. kvìtna a všichni jsme 
se kupodivu vèas sešli pøed školou. Když jsme odevzdali papíry s potvrzením o 
bezinfekènosti a pøedložili platné pasy ( ti starší obèanské prùkazy), usadili jsme se v 
autobuse, který byl naplnìn nejen žáky a uèiteli, ale i pracovníky MÚ. Po pøejetí hranic 
jsme se zaèali kochat krásou slovenské krajiny. Po ètyøech hodinách jízdy Slovenskem 
jsme dorazili do cíle. Pøedtím jsme byli znovu upozornìni, že v žádném pøípadì nesmíme 
kouøit, pít alkohol a dìlat ostudu našemu mìstu a naší vlasti. Po rozhovoru s uèiteli nás 
odvedli do místní školy, kde si nás rozebrali naši slovenští kamarádi.
Druhý den jsme všichni byli nadšeni, že jedeme do jeskyní. Paní prùvodkyni jsme vcelku 
rozumìli. Následovala návštìva skanzenu v Zuberci. Po ukonèení prohlídky jsme 
zamíøili zpìt ke svým rodinám. Ty už pro nás mìly pøipravený další program.
Ètvrtek byl ve znamení fotbalového zápasu Týništì - Èierny Balog, vyhráli jsme 3 :2. Po 
takovém vítìzství jsme všichni i se slovenskými kamarády oslavovali v místní krèmì. 
Uèitelé zajistili, aby nám nebyl prodán žádný alkohol ani tabákové výrobky. Rodièe se 
tedy nemuseli bát, že bychom ,,zvlèili“.
Pøišel poslední den, bohužel den návratu do Èech. Vùbec se nám nechtìlo. Schválnì 
jsme odjezd prodlužovali, ale stejnì nás neminul. Po dlouhých hodinách, strávených v 
autobuse, jsme se vrátili v poøádku do Týništì. Ovšem bohatší o spoustu nádherných 
dojmù a zážitkù.

Lucie Kapuciánová - 8. C
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Vynikající pøedprázdninové úspìchy žákù výtvarného oboru týniš�ské ZUŠ v 
krajském kole postupové výtvarné pøehlídky Národní soutìže ZUŠ 

Ve dnech 10. - 11. èervna se uskuteènila na ZUŠ ve Dvoøe Králové krajská postupová 
pøehlídka prací žákù VO ZUŠ Královéhradeckého kraje. Vyuèující Mgr. Milan Cvejn 
pøihlásil do této soutìže projekt Pirátský deník a projekt Pampeliška. Oba výtvarné 
projekty žákù místní ZUŠ pøihlášené do krajské postupové pøehlídky výtvarných oborù 
ZUŠ byly porotou poslány do závìreèného ústøedního kola. Projekt Pirátský deník, na 
kterém se podílelo 27 žákù ZUŠ ve vìku 10 -15 let, postoupil celý. Ze druhého 
výtvarného projektu Pampeliška, na kterém pracovalo celkem 20 dìtí ve vìku 5 - 14 let, 
bylo vybráno 5 prací.

1. projekt Pirátský deník 
kategorie: komunikace

Listy deníku: 
Robert Bøíza, Tereza Erbenová, Jiøí Haken, Andrea Hartmanová, Šárka Hauptová, 
Adéla Havlová, Kristýna Jiroutová, Veronika Kacrová, Simona Karásková, Tereza 
Kopecká, Johana Matušková, Jan Moravec, Patricie Nováková, Dagmar Protivínská, 
Richard Protivínský, Milan Prùša, Zuzana Sikorová, Jana Suchá, Jan Štìnièka, Matìj 
Urban, Kateøina Vacková, Naïa Votroubková, Štìpán Zahálka, Štìpán Záliš.

Desky a batika deníku:
Veronika Kacrová, Naïa Votroubková

Keramické práce: 
Marek Boleslav, Robert Bøíza, Jiøí Haken, Marek Jaroš, Kristýna Jiroutová, Veronika 
Kacrová, Tereza Kopecká, Dagmar Protivínská, Karolína Shrbená.

2. projekt Pampeliška
kategorie: salon

Vybrané práce:
Lenka Beranová Princezna Pampeliška 
Tereza Tlustá Pampeliškový med
Marek Syrový Pampeliškové strašidlo
Jan Štìnièka Pampeliškový maskáè
Štìpán Zahálka Pampeliškové nebe

Dìkuji všem soutìžícím i jejich uèiteli Mgr. Milanu Cvejnovi za výbornou reprezentaci 
školy.

Mgr. Blanka Skalická,
øeditelka  školy
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Èierny Balog 

Cesta: Byla dlouhá, ale stálo to za to. Jeli jsme asi 9 hodin a všichni do jednoho jsme byli 
unavení.

Pøivítání: To se jim opravdu povedlo. Uctili nás chlebem se solí a také pøipravili program.
2. den: Navštívili jsme Demänovské jeskynì, ve kterých jsme pøekonali 972 schodù. 

Potom Muzeum oravské dìdiny. Ve zdejším, ještì døevìném kostele, jsme mìli 
hudební ukázku. Na varhany nám tam zahrál M. Procházka z 9. roèníku. Výkon 
jsme ohodnotili potleskem.

3. den: Jsme strávili každý se svou slovenskou rodinou. Každý navštívil jiný kout a má 
jiné  zážitky, ale všichni se shodneme na tom, že to byl krásný den.

Zápas: Ten byl opravdu vynikající. Jelikož jsme porazili slovenské spoluhráèe 3 : 2, tak 
se bylo opravdu na co dívat. Samozøejmì byla oslava, vítìzství jsme zapili 
kofolou.

            Nesmím zapomenout, že vítìzové byli odmìnìni.
            A další den byl pryè!
Odjezd: Louèení je po tak krásných tøech dnech nìco, co by všichni radìji nedìlali a 

zùstali by tam až do té doby, než by se jim zaèalo stýskat po domovì. Nic jiného 
nám ale nezbývalo, tak jsme se rozlouèili se slzièkami v oèích a nastoupili do 
autobusu.

              Všude dobøe - doma nejlíp, ale budu dlouho vzpomínat.  

Zita Forejtková - 8. C

Èierny Balog
 Jako každý rok se i letos uskuteènil výmìnný pobyt. Bylo úterý 20. kvìtna a všichni jsme 
se kupodivu vèas sešli pøed školou. Když jsme odevzdali papíry s potvrzením o 
bezinfekènosti a pøedložili platné pasy ( ti starší obèanské prùkazy), usadili jsme se v 
autobuse, který byl naplnìn nejen žáky a uèiteli, ale i pracovníky MÚ. Po pøejetí hranic 
jsme se zaèali kochat krásou slovenské krajiny. Po ètyøech hodinách jízdy Slovenskem 
jsme dorazili do cíle. Pøedtím jsme byli znovu upozornìni, že v žádném pøípadì nesmíme 
kouøit, pít alkohol a dìlat ostudu našemu mìstu a naší vlasti. Po rozhovoru s uèiteli nás 
odvedli do místní školy, kde si nás rozebrali naši slovenští kamarádi.
Druhý den jsme všichni byli nadšeni, že jedeme do jeskyní. Paní prùvodkyni jsme vcelku 
rozumìli. Následovala návštìva skanzenu v Zuberci. Po ukonèení prohlídky jsme 
zamíøili zpìt ke svým rodinám. Ty už pro nás mìly pøipravený další program.
Ètvrtek byl ve znamení fotbalového zápasu Týništì - Èierny Balog, vyhráli jsme 3 :2. Po 
takovém vítìzství jsme všichni i se slovenskými kamarády oslavovali v místní krèmì. 
Uèitelé zajistili, aby nám nebyl prodán žádný alkohol ani tabákové výrobky. Rodièe se 
tedy nemuseli bát, že bychom ,,zvlèili“.
Pøišel poslední den, bohužel den návratu do Èech. Vùbec se nám nechtìlo. Schválnì 
jsme odjezd prodlužovali, ale stejnì nás neminul. Po dlouhých hodinách, strávených v 
autobuse, jsme se vrátili v poøádku do Týništì. Ovšem bohatší o spoustu nádherných 
dojmù a zážitkù.

Lucie Kapuciánová - 8. C
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Vynikající pøedprázdninové úspìchy žákù výtvarného oboru týniš�ské ZUŠ v 
krajském kole postupové výtvarné pøehlídky Národní soutìže ZUŠ 

Ve dnech 10. - 11. èervna se uskuteènila na ZUŠ ve Dvoøe Králové krajská postupová 
pøehlídka prací žákù VO ZUŠ Královéhradeckého kraje. Vyuèující Mgr. Milan Cvejn 
pøihlásil do této soutìže projekt Pirátský deník a projekt Pampeliška. Oba výtvarné 
projekty žákù místní ZUŠ pøihlášené do krajské postupové pøehlídky výtvarných oborù 
ZUŠ byly porotou poslány do závìreèného ústøedního kola. Projekt Pirátský deník, na 
kterém se podílelo 27 žákù ZUŠ ve vìku 10 -15 let, postoupil celý. Ze druhého 
výtvarného projektu Pampeliška, na kterém pracovalo celkem 20 dìtí ve vìku 5 - 14 let, 
bylo vybráno 5 prací.

1. projekt Pirátský deník 
kategorie: komunikace

Listy deníku: 
Robert Bøíza, Tereza Erbenová, Jiøí Haken, Andrea Hartmanová, Šárka Hauptová, 
Adéla Havlová, Kristýna Jiroutová, Veronika Kacrová, Simona Karásková, Tereza 
Kopecká, Johana Matušková, Jan Moravec, Patricie Nováková, Dagmar Protivínská, 
Richard Protivínský, Milan Prùša, Zuzana Sikorová, Jana Suchá, Jan Štìnièka, Matìj 
Urban, Kateøina Vacková, Naïa Votroubková, Štìpán Zahálka, Štìpán Záliš.

Desky a batika deníku:
Veronika Kacrová, Naïa Votroubková

Keramické práce: 
Marek Boleslav, Robert Bøíza, Jiøí Haken, Marek Jaroš, Kristýna Jiroutová, Veronika 
Kacrová, Tereza Kopecká, Dagmar Protivínská, Karolína Shrbená.

2. projekt Pampeliška
kategorie: salon

Vybrané práce:
Lenka Beranová Princezna Pampeliška 
Tereza Tlustá Pampeliškový med
Marek Syrový Pampeliškové strašidlo
Jan Štìnièka Pampeliškový maskáè
Štìpán Zahálka Pampeliškové nebe

Dìkuji všem soutìžícím i jejich uèiteli Mgr. Milanu Cvejnovi za výbornou reprezentaci 
školy.

Mgr. Blanka Skalická,
øeditelka  školy
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Z činnosti městské policie 

Léto je tady a s ním i mnoho radostí, ale také starostí. Na to, jak prožít léto v klidu bez 
starostí o svoji bezpečnost, jsem se zeptala p. Martina Štěpánka, Diplomovaného 
specialisty v oboru prevence kriminality. 
1. Co nejvíc hrozí v létě lidem z Týniště n/O a okolí, na co mají dbát z hlediska 
zachování vlastní bezpečnosti ? 
Dospělým občanům nejspíš nehrozí nic. Pokud celé léto netráví na dovolené, tak jej 
prožijí všedními starostmi. Ohroženou skupinou by se mohly stát děti a mládež, pro něž 
rodiče nemají připravenou denní náplň, a mohly by se proto nudit.  Tím pádem hrozí 
riziko, že by se mohly dopouštět protiprávních jednání. Léto roku 2008 jsme v Týništi 
n/O vyhlásili rokem boje proti alkoholu a toxikománii. Strážníci budou na celém území 
kontrolovat konzumaci alkoholu a toxikománie nejen u mládeže, ale i u dospělých. 
Co se týče obecné kriminality, občané odjíždějící na dovolenou by si měli zajistit výběr 
poštovních schránek, drahé věci přemístit ze sklepů do bytů, občas nechat byt 
zkontrolovat sousedem apod. Velkou chybu dělají občané bydlící v bytových domech, že 
nezamykají vchodové dveře. Tím nabízejí zlodějům vstupenku do vlastních sklepů a 
bytů. 
2. Jak posuzujete ze svých pozic a pravomocí městské policie chování zdejších 
mladistvých ? 
Z porad velitelů a porovnáním statistických údajů mohu říci, že chování týnišťské 
mládeže a její protiprávní jednání se zásadním způsobem neodlišuje od chování mládeže 
v jiných obcích, kde jsou městské policie. Trochu větší problém pozorujeme v obcích, 
kde zřízené obecní policie nejsou. 
Z pohledu práce obecních policií vidím přínos hlavně v oblasti primární a sekundární 
prevence. Do budoucna se v této oblasti začíná rozvíjet spolupráce se základní školou. 
3. Jak se chovají cizinci žijící v našem městě, jaké je jejich chování mezi sebou i ve 
vztahu k místním občanům? Jaké s nimi máte zkušenosti ? 
Cizinci žijící v Týništi n/O se zvláštním způsobem neodlišují v chování od běžného 
občana. V rámci práva na cizince působí stejné zákony jako na kteréhokoliv jiného 
občana České republiky s tím, že navíc nad nimi visí „Damoklův meč“ ve formě 
soudních či správních vyhoštění. To se aplikuje v případě, pokud se cizinec dopustí 
vážnějšího porušení zákona. Cizinci žijící v Týništi n/O ve  většině případů tyto 
problémy nemají. Pokud ale vzniknou, jedná se spíše o drobné události v místech s větší 
koncentrací obyvatel, kde jejich temperament ruší klidné soužití občanů. Potom je nutné 
zasáhnout.   
4. Žijí v Týništi n/O nějací bezdomovci ?
Pokud mi je známo, tak vím pouze o jednom. Je to místní občan, který pracuje, nekrade a 
v podstatě s ním nejsou problémy. Pokud ovšem narazíme na bezdomovce bez práva k 
domovské obci Týniště n/O, snažíme se je odeslat do azylového domu do Hradce 
Králové. 
5. Co se vám v denním životě obyvatel města daří zlepšovat a co ne ? 
Nevím přesně, jak na tuto otázku odpovědět. V podstatě plníme úkoly našich 
nadřízených,  takže plníme jejich vize o tom, jak má vypadat bezpečné město. Policie 
jako takové jsou obecně represivními složkami, takže mi připadá, že by tato  otázka měla 
být spíše položena občanům města.  
6. S čím se nejvíc potýkáte, co vás nejvíc zaměstnává ? 
Řekl bych, že jsou to místní záležitosti veřejného pořádku. Problematika nepořádku v 
parku, poškozování a ničení značek, veřejně prospěšného zařízení apod. Na stejné 
úrovni je i situace s řešením parkování ve městě.  V průměru vychází na každou rodinu 
dvě auta. Nikdo před 30 lety, kdy se plánovala sídliště, nepočítal s tak velkým rozvojem 
dopravy. Naším úkolem je zajistit udržitelným způsobem pravidla pro parkování. 
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Z našich škol
Čierny Balog - 35. výročí 

                                                                                                        
Je neuvěřitelné, že je to už 35 let. Letos jako každé dva roky  se po poslední místečko 
naplnil autobus s kapacitou 54 míst a 20. 5. v úterý vyjel směr Čierny Balog. Pro 
nezasvěcené připomenu, že je to obec ve Slovenském rudohoří asi 6 km jižně od 
Brezna. Obklopuje ji nádherná příroda. Překrásnou krajinu umocňuje setkání s velmi 
milými lidmi. Vždy, když se po roce setkáme, máme pocit, jako bychom se rozešli před 
pár dny, a okamžitě si máme o čem povídat. Děti dokonce říkají, že se při prvních 
návštěvách cítí, jako by byly někým, koho ti  přátelé vždy toužili poznat.
Po tradičním přivítání chlebem a solí pro nás domácí připravili malý kulturní program. 
Děti stály proti sobě. Ty, co se již znají z minulých let, se nemohly dočkat, až je vyzveme 
a budou moci být spolu. Následovala pak pevná objetí. Jiné netušily, že je za chvíli 
zavoláme jmény a ony si podají ruce. Myslím, že už ve stisku, letmém pohledu a trochu 
nervózním úsměvu bylo cítit, že začíná pár překrásných dnů, které předznamenají 
pevné přátelství do příštích let. Po   rozdělení dětí do rodin jsme my dospělí měli 
posezení ve škole se slovenskými kolegyněmi, kolegy a povídali si, co se za ten rok 
stalo, vyměňovali si zkušenosti z naší pedagogické praxe.  
Ve středu ráno jsme společně odjeli na celodenní výlet do Demänovské jeskyně a 
Zuberce, kde jsme navštívili Muzeum oravské dědiny. Výlet to byl velmi pěkný.
Čtvrtek trávily děti v rodinách svých kamarádů, kteří pro ně se svými rodiči připravili 
program. Odpoledne jsme se všichni sešli na hřišti. Chlapci hráli mezinárodní zápas, 
dívky a my dospělí jsme fandili, až jsme skoro přišli o hlas. Odměna přišla v podobě 
vítězství. Po několika neúspěšných letech si můžeme putovní pohár odvézt do 
Týniště.Vyhrát nebylo vůbec jednoduché, celý zápas vydatně pršelo, chvíli dokonce 
byla bouřka.
V pátek ráno přišlo pro většinu z nás to nespravedlivé - konec, jede se zpátky domů. 
Přišly slzičky, loučení bylo nekonečné. Setkat se až za 365 dní? Nebo už nikdy více? 
Teď záleží vše na tom, jak si ti dva padli do oka.
Na zpáteční cestě čekalo ještě děti překvapení. Na jedné zastávce poděkoval p. starosta 
chlapcům za vzornou reprezentaci  Týniště při fotbalovém utkání a odměnil je nanuky. 
Dík patří i dívkám, které chlapce podporovaly z tribuny.
Vím, že nejsou výjimkou častější setkání těchto dětí. Rodiče je podpoří a po 
prázdninách mi pak vyprávějí, jak spolu trávily část léta.  Mnozí prostě nečekají, až to 
my zorganizujeme, a vše si naplánují individuálně. Rodičům vyprávějí o přírodě, kraji, 
srdečnosti lidí. Potom se vydají na rodinnou dovolenou třeba do Čierného Balogu.
Zmíním se ještě o tom, že jsme velmi často nespokojeni s chováním dětí ve škole i mimo 
ni. Mám zkušenost s těmito zájezdy a je pro mě vždy potěšením pozorovat, jak si 
najednou rozumí starší s mladšími, respektují se. Také všichni, kteří tam letos byli, se 
podle mě chovali velmi pěkně nejen k nám 5 učitelům, ale i ostatním dospělým. 
Doprovázeli nás totiž také někteří zaměstnanci MÚ a zastupitelé v čele s panem 
starostou J. Matičkou. Jim patří  naše díky. V posledních letech přispívají dětem 
podstatnou částkou na dopravu. Dalšími učiteli, kterým děkuji za pomoc, jsou  p. 
zástupce M. Kozel, p. H. Kučerová, p. L. Lohniská a naše bývalá kolegyně, která stála u 
zrodu tohoto mimořádného přátelství, p. L. Nováková.
Jsem ráda, že jsem se před 15 lety rozhodla přispívat k rozvíjení dalších přátelství. 
Spokojenost slovenských i našich dětí mě naplňuje a posiluje k další práci. Když se 
setkáváme s lidmi odjinud, vždy nás to obohatí. 
                                                                                                 Mgr.  Dana Martinková
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7. Krade se v našem městě, a jestli ano, co nejvíce? 
Tím, že se nacházíme na rovině, je nejrozšířenějším dopravním prostředkem jízdní kolo 
a vlastní jej v podstatě každý občan, který může na kole jezdit. Toto zboží je tím pádem 
nejatraktivnějším a nejdostupnějším pro zloděje. 
8. Dáváte často pokuty?   
Pokud přestupek, jehož se dopustí pachatel, nejde vyřešit domluvou,  strážník se jej 
snaží vyřešit blokovou pokutou.  Pro pachatele je to nejpohodlnější řešení 
protiprávního jednání. V opačném případě nebo při nesouhlasu hrozí pachateli navíc 
ještě poplatek za projednání přestupku ve výši 1.000,-Kč. 
9. Kolik jste jich uložili za uplynulého půl roku, za co a jak vysoké?
Výši pokuty určuje strážník podle kritérií společenské nebezpečnosti. Do 31.5. 2008 
byla 127 občanům uložena bloková pokuta,  celková výše uložených pokut činí cca 
60.000,-Kč. 50 % pokut je uloženo za veřejný pořádek, krádeže a občanské soužití. 
K otázce pokut zastávám názor, že nesouhlasím s tím, aby se z obecních policií staly 
okrskové dopravní policie a pouze vydělávaly na pokutách za rychlost. Za tímto účelem 
nebyly obecní policie zřízeny. 
10. Pochlubte se prosím a řekněte nám, jakého příkladného činu z vaší strany si 
nejvíce považujete, na co můžete být hrdi ?
Nevím, jestli je správné se chlubit tím, že strážníci někomu zachrání život. Každý z nás 
to bere jako svoji povinnost. Ovšem potěší vás, když občané přijdou na služebnu a 
poklepají vám rukou a poděkují vám za záchranu života nebo za pomoc, kterou jste jim 
poskytli. Zároveň vám řeknou, že odvádíte dobrou práci a poděkují vám za ni. 
Jako velitel městské policie jsem hrdý na to, že se mi podařilo před několika lety 
prosadit vymáhání pokut městem. Slušný občan, který je náhodou přistižen při 
banálním přestupku  a dostane pokutu, tak ji logicky zaplatí, zatímco opakovaný 
porušitel zákona nezaplatil nic, protože to z něj nikdo nevymáhal. To mě štvalo. 
Problematikou vymáhání jsem se poté začal zabývat intenzivně. Moje řešení této 
problematiky  se poté rozšířilo tak,  že jsem ji přednášel nejen v rámci regionu, ale i 
republiky. Městská policie Týniště n/O je postupem proti dlužníkům známa v celé 
republice. 
11. Jak vypadá personální obsazení městské policie? Mohl byste nám ji na závěr 
představit?
Městskou policii tvoří 4 zaměstnanci - p. Kudláček, p. Forman, p. Pálová a p. Štěpánek.  
Všichni strážníci před přijetím prošli výběrovým řízením, jehož součástí byly fyzické i 
psychologické testy a další podmínky jako úplné středoškolské vzdělání. Velitel MP má 
vyšší odborné vzdělání právního směru. 
12. Na jaké telefonní číslo se k vám občané přes léto dovolají a jaká je vaše letní 
pracovní doba?
Přesnou pracovní dobu nechci 
sdělovat, je to tzv. „know how“ 
každé firmy. Služba pro občany je 
přes den a večer zajištěna, přičemž 
o víkendech je doba prodloužena do 
rána.  Pro veřejnost mají strážníci 
určenou pracovní dobu v pondělí a 
ve středu od 9:00-10:00 hod. a od 
15:00-17:00 hod. V případech, že 
strážníky nezastihnete na služebně, 
můžete volat tel. číslo 494 377 082 
a sdělit jim své přání. V případě, že 
ani poté strážníky nezastihnete, 
obraťte se na linku 158.

Paž. 19 
Spolupráce s celní správou.



SWING  FEST  s číslem  13        
Taky nemáte rádi číslo 13? Mnoho lidí spojuje tuto číslici s něčím nepříjemným, 
špatným, veskrze záporným. A přece to nemusí být vždycky pravda, jak o tom svědčí 
letošní ročník swingového festivalu, jehož nedílnou součástí se stalo právě číslo 13. 
V pátek 6.6.2008 bylo od samého rána nádherné počasí a vše nasvědčovalo tomu, že se 
první večerní program letošního ročníku mezinárodního swingového festivalu Jardy 
Marčíka vydaří. I když v ulicích města panoval jen obvyklý ruch, na malém Tyršově 
náměstí vrcholily přípravy k večernímu vystoupení. A bylo se opravdu na co těšit, 
almanach sliboval pestrý a zajímavý program. O tom ostatně nejlépe svědčily i hloučky 
vyznavačů a přátel swingu, většinou pravidelných účastníků festivalu, kteří se 
nedočkavě scházeli již v podvečer v hledišti na prostranství mezi ZUŠ a KD. Vždyt' kdo 
přišel včas, mohl si vybrat nejlepší místo, odkud bude sledovat minimálně 
šestihodinový „maraton“ hudby a zpěvu.
Konečně hodiny na kostelní věži odbily 18.hodinu a z podia zazněly první tóny úvodní 
skladby swingového orchestru Black Band ZUŠ Ústí nad Orlicí.

Orchestr hraje pod taktovkou dirigenta Zdeňka Černého od roku 2000. Zúčastňuje se 
různých soutěží a ve své kategorii obsazuje přední místa. Na repertoáru má skladby 
světových autorů swingové hudby, Ellingtona, Basieho, Millera, Gershwina, Bilka a 
dalších. V posledních letech vystupoval ve Švédsku, Švýcarsku, Polsku a v Německu 
dokonce 14x. Jejich pravidelné koncerty v Ústí nad Orlicí mají také své stálé 
obecenstvo.

Průvodního slova se opět ujal „starý“ známý Jiří Pavlík, jehož přátelský humor, znalost 
prostředí i vystupujících a vtipné komentáře k členům souborů pokaždé pobaví srdce 
každého milovníka swingu.
V 19 hodin nastoupil na pódium Dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí.

 Kapela se zrodila z tzv. přípravky Mladého týnišťského big bandu ZUŠ v roce 2005 pod 
vedením Mgr. Pavla Plašila. 2.května 2007 se zúčastnili své první soutěžě, krajského 
kola Národní soutěže ZUŠ ve hře jazzových a tanečních orchestrů v Hradci Králové. Ze 
14 orchestrů získali nejlepší hodnocení a 1. místo s postupem do ústředního kola. V 
červnu 2007 získali v Litvínově v ústředním kole této soutěže opět 1.místo a dvě ceny 
poroty za výkony na klarinet a na tubu.

A hlediště se otřásalo smíchem, když samozvaný vedoucí skupiny,, José“- Pepa 
Marčík,  mladší syn Jardy Marčíka - předváděl kromě hry na saxofon svůj hbitý jazýček 
a své (ne)znalosti ze zeměpisu. Jak se očekávalo, nejsilnější zážitek zanechal v 
posluchačích Pavel Zemen, jehož virtuózní hra na klarinet uchvátila snad úplně 
každého. Také ostatní kluci - Adam Hejna - trubka, Ladislav Lejnar - tuba, Pavel Plašil 
ml. - bicí, Ondřej Bahník - pozoun, Filip Kolář - piáno,  hráli jako ,, o život“ a byli po 
závěrečné skladbě odměněni bouřlivým potleskem publika.
Po nich nás čekal téměř hodinový program skupiny 4Leaf. 

Je to kapela výhradně jazzová, vystupuje na firemních večírcích, rautech, soukromých 
akcích, v klubech a na festivalech. Hrají hlavně vlastní skladby ve stylu modern jazz, 
latin, funky a jazz pop. Hráči jsou z větší části studenty Konzervatoře Jaroslava Ježka v 
Praze.

Jako stálý člen skupiny vystoupil saxofonista Petr Vinklář. Skupina 4Leaf na závěr 
svého vystoupení sklidila zasloužený potlesk.
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Informace
E-mailové adresy pro příspěvky do Zpravodaje

Údaj ze zadní strany obálky našeho časopisu o příspěvcích, které je dobré předávat 
redakční radě zpracované na disketě, už pomalu přestává platit.
Každý z přispěvatelů si nyní už jistě může (mám na mysli starší ročníky) požádat 
někoho, kdo mu příspěvek přepíše na počítači a odešle na jednu ze čtyř uvedených 
e-mailových adres. Jen je třeba hned v úvodu napsat, že je to příspěvek do Zpravodaje na 
určitý měsíc, článek odeslat do 12. dne v měsíci a pod článek se podepsat.
Za redakční radu Zpravodaje všem přispěvatelům moc děkuji a těším se na další 
spolupráci!

1.libor.stolin@seznam.cz
2. janaba2@email.cz
3. mestsky.urad@tyniste.cz
4. brezkova@volny.cz

Paž.
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Během následující přestávky se připravil na vystoupení náš domácí, milovaný a 
obdivovaný Mladý týníšťský big band ZUŠ /MTB ZUŠ/. Líčit jejich kvality by bylo 
,,nošením dříví do lesa“, protože jejich umění je všeobecně známé, jsou ,,stříbrem“ 
našeho města i naší chloubou. Jejich hru doplnilo svým nevšedním zpěvem trio ve 
složení Zdeňka Veselková, Jana Tichá a Dana Černohousová. Pro nás starší to bylo milé 
pohlazení po duši. A věru jsme ho potřebovali, neboť Pavel Plašil nám krátce připomněl, 
že je to právě 10 let, kdy nás náhle opustil a ,,odešel do hudebního nebe“ 
nezapomenutelný Jarda Marčík. Vysvětlil také, proč je místo Lukáše Richtera prázdné. 
Ten den, 6.6.2008, zemřela po těžké nemoci jeho maminka, velká příznivkyně 
týnišťského big bandu. Čest její světlé památce!

MTB ZUŠ Týniště n.O. oslavil v lednu 2008 15 let své úspěšné koncertní činnosti. Za 
tuto dobu se zapsal do povědomí mnoha odborníků i posluchačů celé České republiky. V 
červenci 2006 si ho mohli poslechnout i návštěvníci mezinárodního jazzového festivalu 
,,24 H DU SWING“ ve francouzském Monségur a v lednu 2007 posluchači v Polsku v 
obci Oldrzychowice Klodzkie.
Myšlenka o vzniku orchestru se zrodila v hlavě člena Filharmonie HK a současně 
učitele naší ZUŠ  Mgr. Pavla Plašila. Pod jeho taktovkou a s pomocí dalšího pedagoga 
ZUŠ Týniště nad Orlicí, Mgr. Karla Koldinského, orchestr pracuje od roku 1992 a dnes 
má podobu velkého big bandu. Spolupracuje s českými jazzovými legendami - Felixem 
Slováčkem, Láďou Kerndlem, Karlem Hálou, Jaromírem Hniličkou, Mojmírem 
Bártkem, vokálním Teptetem Liberec a dalšími. V minulosti spolupracoval i s vynikající 
jazzovou ,,Star“ Vlastou Průchovou. Vystupuje na festivalech a přehlídkách po celé ČR, 
v celostátních soutěžích jazzových orchestrů ZUŠ získává čelní umístění…
V roce 2002 MTB nahrál a vydal svoje první CD. V rámci výchovných koncertů 
přibližuje jazzovou hudbu žákům a studentům základních a středních škol 
Králováhradeckého kraje, každoročně se spolupodílí na organizaci Týnišťského 
swingového festivalu Jardy Marčíka.

Páteční večerní program uzavírala rytmická sekce romské skupiny Gulo čar rhythm se 
sólistou Štěpánem Markovičem.

K výrazným úspěchům této funksoulové skupiny patří kromě mnohých nominací 
například ocenění Anděl 2003 v kategorii World music za desku Baro Drom, Akropolis 
Live Music Awards 2005 dvě ocenění za nejlepší živé vystoupení za rok 2005, vítěz v 
kategorii World Music a Absolutní vítěz napříč kategoriemi. Od roku 2005 je 
producentem kapely americký hudebník a producent Dough Wimbish ze známé skupiny 
Living Colour.
Jejich sólista Štěpán Markovič je absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka, dlouholetý 
člen Big Bandu Radio Prague a Gustav Brom Orchestru, spolupracoval s Gregem 
Hopkinsem, Shirley Bassey, Ray Charlesem a Lizou Minelli, EBU Big Bandem v 
Amsterodamu, James Moody Big Bandem. Působí v Berlíně a na jazzových festivalech s 
různými jazzovými projekty po celém světě. Jeho vlastní jazzové formace se vždy 
setkávaly s nebývalým ohlasem, v pražském jazz klubu spolupracoval s Bilem 
Clintonem, na pozvání prezidenta republiky připravil speciální program ,,Štěpán 
Markovič Saxtet“. Od roku 1998 působí jako pedagog na Konzervatoři a VOŠ 
Jaroslava Ježka v Praze. Z jeho několikaleté spolupráce se skupinou Gulo čar vznikla 
nyní ojedinělá jazzová sestava.

Čistotu tonů a strhující rytmus posluchači ocenili zaslouženým potleskem. 
Tak končil páteční koncert a my jsme jen neradi odcházeli domů. Usmiřovalo nás však 
vědomí, že za pár hodin, v sobotu v podvečer nás opět čeká bohatý hudební program a 
úžasné zážitky.
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Duchovní hledání

Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí nebo v co věří či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Pod tímto úvodem a logem se budete moci dočíst v našem Zpravodaji, kromě jiného, o 
hodnotách v duchovní oblasti našeho života, o tom, jak se pozná „zdravá duchovní 
cesta“, ale i o běžných starostech a aktivitách zdejších věřících.

O úvodní text jsem požádala duchovního katolické církve našeho města Mgr. Ivana 
Havlíčka.

Paž.
Pokoj Vám!
To jsou slova, která rok co rok slýcháme o Velikonocích při bohoslužbách. Jde o příběh 
Muže, který žil před dvěma tisíci lety ve vzdálené krajině. Slova „Pokoj Vám“ vyslovil 
při pozdravu s přáteli po svém vzkříšení.  Přišel mezi ně ve chvíli, kdy byli celí ustrašení 
a plni obav o svou budoucnost.  Toto setkání v nich vzbudilo novou odvahu a touhu šířit 
pokoj dál. Bylo to nejen přání, ale Boží touha obdarovat nás pokojem, klidem a mírem. 
Den co den se setkáváme s okolnostmi, zážitky a informacemi, které nás deprimují, 
trhají na kousky. Jako v džungli. Náš život se mění v boj, ve kterém často vítězí závist, 
zloba i nenávist. 
Z televizních obrazovek se na nás valí samé násilí, zločiny, bezohlednost. Nám to 
nepozorovaně leze pod kůži a zvykáme si na to jako na běžnou součást života.  Lidé v 
televizních pořadech jsou často hrubí, agresivní, jeden překřikuje druhého, nenechá ho 
domluvit, …Proč nám to vše naše média podsouvají, čeho tím chtějí docílit? A my 
hledáme odpověď.
Realita, náš skutečný denní život, se nemusí řídit podle představ televizních producentů 
a režisérů. Je to na nás, co my si budeme přát, jak se budeme oslovovat, jak budou 
probíhat dialogy mezi námi! Jen na nás! Média mají velikou moc, ale jen tehdy, když 
jejich způsoby nekriticky přijímáme!
„Pokoj Vám!“ 
Jsme lidé, kteří mají stejnou moc jako ti, co na nás mluví z médií. Máme moc se vzepřít, 
nenechat se vtáhnout do „virtuální reality“, nepřijmout názor, že vše je  špatné a nanic! 
V nás je přece touha po „krásnu“, po dobrém slovu, po milém pozdravu, po přání 
radostného dne, přání dobrého, „ať se ti daří“, „ať ti to dobře dopadne“.  To je jinak 
řečeno „Pokoj Vám!“. 
V pohádkách vítězí dobro nad zlem. Proto je milujeme bez ohledu na věk či postavení. 
Dobro v příbězích nás učí, jak odolat zlu a vítězit nad sebou samým. 
Proto „Pokoj Vám!“, ten pokoj, který kdysi roznášel po tomto světě Muž, kvůli němuž 
slavíme Velikonoce a Vánoce. Ten pokoj ať nás provází ve dnech práce i ve dnech 
odpočinku a klidu, ve chvílích, kdy se rozhodujeme, zda něco udělat pro druhého.
Stejně tak se rozhoduji den co den i já. I mně záleží na tom, v jakém prostředí žijeme, i 
na tom, zda se budeme na ulici zdravit a usmívat se na sebe! My nejsme nepřátelé!
Proto jsem si dovolil i Vás, čtenáře, takto oslovit: „Pokoj Vám!“

P. Ivan Havlíček
katolický duchovní, Týniště nad Orlicí
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 Poděkování

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě pí. Matějkové a pí. Jenčíkové, za blahopřání k mému životnímu jubileu.

                                                     Hana Hromádková

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Heinzové a panu Josefu Bašemu za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám.

                                                     Ladislav Šimána

Vzpomínka

Dne 3.července uplynou čtyři roky co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka,babička a prababička paní Irena Hynková.
S láskou a vděčností vzpomínají manžel, dcery s rodinami a bratr s rodinou. Kdož jste ji 
znali, vzpomeňte též s námi.

A nemýlili jsme se. Přestože fotbalové fanatiky lákal k obrazovkám televizorů první 
zápas našich reprezentantů na mistrovství Evropy, mnozí dali přednost swingovému 
festivalu a jen nenápadně zjišťovali, jak si stojíme v zápase se Švýcary. Vítězství našich 
je sice uspokojilo, ale nadšením ze zápasu zrovna neskákali.
Sobotní program zahájil oblíbený host Týnišťského swingového festivalu  JH Big 
Band Hradec Králové.

Orchestr hraje již od roku 1978 v klasickém big bandovém obsazení, interpretuje 
klasický i moderní jazz, ale i melodie z muzikálu a filmů. Věkový průměr členů je 
necelých třicet let, přesto dosahují výrazných výsledků doma i v zahraničí. Na našem 
týnišťském swingovém festivalu vystupovali již popáté.

 
Jejich hudba posluchače velmi potěšila, pamětníkům připomněla léta mládí, kdy na 
týnišťské hudební scéně „kraloval“ swingový orchestr Arkádie pod vedením Ludvy 
Nusky.
Do současnosti nás nemilosrdně vrátila další kapela, T.O.P. Dream Company, která se 
inspiruje fanky-soulovou hudbou.

Posluchače uchvacují svou energií a přístupem k hudbě, spolupracují s domácími i 
zahraničními interprety. Můžeme si je poslechnout v pražském Lucerna Music Baru a 
dále na různých festivalech, plesech a soukromých akcích doma i v zahraničí.

Jako balzám na duši nás starší následně osvěžila hudba skupiny Trombon Band, kterou 
vede dirigent Vlado Bezuch. Jejich vystoupení netrvalo dlouho, bylo ale odměněno 
zaslouženým potleskem 
Po krátké přestávce pódium obsadil zřejmě nejpočetnější soubor - náš Mladý týnišťský 
big band. A opět nikoho nezklamal, jejich umění splnilo všechna naše očekávání, 
připomnělo melodie dávno zapomenuté.Tentokrát obohatili program svým úžasným 
zpěvem Zuzana Michaličková a Martin Růža a na závěr i milý host a přítel MTB Petr 
Valášek.
Příjemným zpestřením a obohacením večera bylo vystoupení vokálního sextetu 
Offbeat.

Soubor tvoří muzikanti se společným zájmem o moderní vícehlasé úpravy skladeb 
soudobých rockových, pop nebo jazzových skladatelů a skupin. Sextet používá kromě 
klasických hudebních doprovodů i moderní prostředky, které jsou tvořeny výhradně 
lidským hlasem a které známe pod názvem beat-box.    
„Protože se nechceme řadit do některé ze známých škatulek, proto zpíváme offbeat!“ 
charakterizují sami sebe.

Závěr jejich programu již sledovali s nesmírným zájmem i členové orchestru Melody 
Makers, kteří byli zřejmě mile překvapeni vysokou úrovní umělců na pódiu.
A tak nám přestávka rychle uběhla a přiblížilo se vyvrcholení celého festivalu  
vystoupení Ondřeje Havelky & his Melody Makers.

Ondřej Havelka se věnuje historickému jazzu už třicet let  profesionálně. S Originálním 
pražským synkopickým orchestrem hráli především hudbu New Oreansu počátku 
dvacátých let. Se svým bandem Melody Makers interpretuje spíše swing let třicátých. 
Orchestr se specializuje na koncertní show, hraje v jazzových klubech a tančírnách, na 
plesech a galavečerech, na společenských večírcích a prezentacích. Pro svou schopnost 
decentního a kultivovaného projevu jsou zváni na top-class bankety a slavnostní 
večeře. Jejich koncertní vystoupení nabízejí velmi kvalitní programy.
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CO-KDY-KDE
červenec 2008
  

VÝSTAVY
1. - 31.července EGYPT ve fotografiích
                        Poprvé v Týništi nad Orlicí vystavují fotografie ze svých cest po 

africkém kontinentě manželé Robert a Marcela Honsovi. 
Fotografie vznikly po čtyřech delších cestách do Egypta. Tématem 
fotografií je současná tvář Egypta. Rozhodně nedokumentují 
známé památkové objekty ani populární podmořský svět Rudého 
moře. Soustředí se především na tři témata:
1) krajina - pouště, které rozhodně nejsou tvořeny jen písečnými 

dunami
2) lidé - jak je nezná běžný turista. 
3) Káhira - dvacetimilionové město 

                          Výstava bude probíhat na přísálí malého sálu kultruního domu.
                       Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí za podpory 

občanského sdružení  „VELbloud“.

27.července(neděle)PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                               Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                              Areál chovatelů Bobkárna.
                              Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Společenská kronika

Vítáme na svět
Michaela Jíchová
Tereza Jandová
Nikola Faltová
Tomáš Orság
Lucie Řeháková
Štěpán Vondráček
Ludvík Samuel Kotlár
Anna Forejtková

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
98 let  
Jan Styblík

97 let 
Anna Uhlířová

96 let 
Anna Prošvicová

85 let  
Pavla Česenková
Jaromír Derner
                   
80 let  
Marie Diblíková
Miroslav Samek
Jindřich Vávra
Jitka Rozmajzlová

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si ANO
Jiří Fišer a Šárka Zahradníková
Miroslava Hromková a Jaroslav Neubauer
Kateřina Horáková a Jiří Januš

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Miluška Rychlá (72)
Jaromír Červinka (68)
Dagmar Kosinová (85)
Marie Brandejsová (64)
Stanislava Richterová (55)

Čest jejich památce!
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Zaměřili se hlavně na černošský jazz, pro srovnání vkládali skladby z počátků českého 
jazzu, potěšili nás hudbou Jaroslava Ježka. Ondřej Havelka vtipně konferoval, jímavě 
zpíval, a dokonce se svými kolegy z kapely i tančil. 
Dlouhotrvající potlesk je na konec několikrát vrátil zpět na pódium. Posluchači bez 
rozdílu věku, pohlaví či přesvědčení se jen neradi loučili s umělci, kteří jim tzv. „vlezli 
pod kůži“. A to my, Týnišťáci, jen tak někomu nedovolíme! Nemám pravdu?
Když nastalo ticho, nikomu se nechtělo vstát a odejít domů. Jako bychom ještě na něco 
čekali. Ti vytrvalejší to vyřešili a pokračovali v načatém večeru na dvoře ZUŠ, kde mohli 
účastníci festivalu celé dva dny využívat bohatého občerstvení.
Tak ještě poslední rozloučení se starými i novými přáteli, slib, že se tu určitě příští rok 
znovu sejdeme, a s hlavou plnou melodií odcházíme do nádherné letní noci. 
DÍKY VÁM, VÁŽENÍ POŘADATELÉ! Odvedli jste opět kus dobré práce!
13.ročník meziná-
rodního swingo-
vého festivalu Jardy 
Marčíka je za námi, 
ať žije 14. ročník v 
roce 2009!
             Text: HAm 
             (informace 

o účinkujících z 
Almanachu 13. 

MSF JJ)

Tato možnost je určena pro všechny občany ČR,
 a to i pro důchodce a studenty.

Orientační tabulka měsíčních splátek pro různé čerpání úvěrů:

  
Čerpaná částka                   Orientační měsíční splátka
  100.000,-Kč                                        od 800,- Kč 
  150.000,-Kč                                       od 950,- Kč
  200.000,-Kč                                       od 1.100,- Kč

Pro bližší informace volejte

tel: 776 606 775
nebo 

e-mail: 
Jiří Micka, specialista na úvěry se státní podporou
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Řešení financování odkupu městských bytů do 
osobního vlastnictví úvěrem se státní podporou a 

nízkým úročením v Týništi nad Orlicí.

uvery-na-byty@email.cz



Čl. V.
Smlouva o půjčce

1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město 
smlouvu o půjčce.

2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
- celkovou částku půjčky
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina)
- způsob splácení (příkazem, pošt. poukázkou atd.)
- závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
- záruka za půjčku
- souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a jeho závazek 

předkládat účetní doklady o čerpání z účtu

3) Městský úřad po podpisu smlouvy o půjčce poukáže dlužníkovi finanční prostředky 
na jím uvedený účet.

Čl.VI.
Závěrečná ustanovení

Systém a účelovost poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole 
města. Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskytnuty podléhá kontrole 
města.
Městský úřad je povinen každoročně předložit zastupitelstvu města vyhodnocení 
hospodaření s prostředky fondu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2.7.2008.

Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 3/2007 ze dne 3.12.2007, Fond rozvoje bydlení.

Pavel Nadrchal       Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta starosta

Týniště nad Orlicí -  město v lesích, ale také město plné psích 
výkalů
Úvodem bych rád uvedl, že Městský úřad v Týništi nad Orlicí eviduje přes 600 psů,  a to 
již není číslo zanedbatelné. Jistě mi dáte za pravdu, že není nic neobvyklého skončit s 
psím výkalem na botě nebo, jak se mi dost často stává , na kolech dětského kočárku.
Městská policie má v dodržovaní pořádku a čistoty města své úkoly, ale nemůže hlídat u 
každého ze šesti set psích zadků a není to ani jediná náplň jejich práce. Řešení je nasnadě 
a  jednoduché. Slušnost a úcta k prostředí, ve kterém žijeme. Problém vyřeší obyčejný 
igelitový pytlík, který máme doma všichni.  Většina pejskařů jsou slušní lidé, kteří po 
svém pejskovi uklízí. Je tu ale i ta  menší část, která nechá svého psa vykonat potřebu 
kdekoliv a neuklidí po něm, čímž kazí jméno těm slušným.
Byl bych rád, aby tohle nevoňavé zamyšlení pomohlo změnit chování těchto občanů 
města, kteří po svém psovi neuklízejí. Pro nás občany to bude znamenat, že při chůzi po 
městě nebudeme muset chodit s očima zabodnutýma před sebe do země a kličkovat mezi 
kupičkami psích hovínek.

Nadrchal Pavel, místostarosta
9

Sport
40 ročníků závodu o Vodácký štít Týniště nad Orlicí a závod pramic - Memoriál 
národního hrdiny kpt. Vendelína Opatrného
V letošním roce si připomínáme malé jubileum. Odstartuje totiž 40. ročník distančního 
závodu na Orlici. Je to tedy příležitost ke krátkému ohlédnutí a zhodnocení toho, kolik 
úsilí a námahy se skrývá za těmi uběhlými ročníky, kolik potěšení a radosti to přineslo 
účastníkům. Zavzpomínejte s námi.
U zrodu závodu stála parta nadšenců z klubu branného vodáctví Svazarmu v Týništi nad 
Orlicí, která před několika lety zakládala oddíl. Inspirována brannými závody pramic, 
které pořádal zkušenější oddíl v Žamberku, se rozhodla uspořádat podobný závod v 
Týništi nad Orlicí. Nelze nevzpomenout Jirky Vlka, jenž tehdy jako předseda klubu stál 
v čele přípravy. 
Trasa byla vybrána na Tiché Orlici, start pod jezem v Postolově nedaleko žel. stanice 
Újezd u Chocně. Závod se jel jako meziokresní přebor pramic o postup na krajské 
přebory. Součástí závodu byly branné prvky - střelba a hod granátem. Pramice jely 
Memoriál a kánoe s kajaky závod o Vodácký štít.
1. ročníku 24. dubna 1964 se  zúčastnilo 160 závodníků ze sedmi oddílů. Pořádající 
oddíl z Týniště n. O. se závodu účastnil jen v pramicích, protože třídové lodě zatím 
nebyly k dispozici. Z oddílu se zúčastnily 4 pramice. Muži - kormidelník Pavel Volt, 
Opočenský - Dukla Týniště, St. dci - Jarda Nálevka a Horčička. Vítězem se staly podle 
předpokladu zkušené pramice ze Žamberka - 24 km zvládly za 2:54:55. Tichá Orlice 
byla vybrána pro stálejší vodu, ale během závodu se ukázaly problémy při předjíždění, 
kdy docházelo ke skrumážím. Z toho důvodu byl závod přesunut na Orlici Divokou. 
2. ročník se konal na Orlici Divoké se startem před betonovým mostem v Doudlebách 
n. O. a cílem v Týništi u betonového mostu - směr Albrechtice n. O. V roce 1965 byla 
reorganizace sportu. Vodáci měli být přesunuti do ČSTV. Vše z nedostatku financí. 
Ovšem ve zdejší TJ Tatran nikdo o nový oddíl, rovněž z nedostatku financí, neměl 
zájem. Na OV ČSTV jsme se zaregistrovali jako samostatná TJ SLAVOJ. V druhém 
ročníku kralovali opět Žamberáci. Ročník byl poznamenán sportovní krizí vlivem 
bezprizornosti oddílů. TJ Tatran o nový oddíl neměla zájem, se Slavojem byly 
problémy na OV ČSTV, protože nebylo žádoucí, aby ve městě byly dvě TJ. Zúčastnilo 
se jen 80 závodníků a vlivem celostátní reorganizace se zachovalo minimum 
písemností. Navíc, aby bylo oč se starat, postihla oddíl nenahraditelná ztráta. Při X. 
ročníku  VTJZ Týnec -   Pikovice na Sázavě se utopil z našeho oddílu Pavel Bečička /22 
let - po vojně/. Jirka Havel, jenž byl ve funkci předsedy oddílu, se z toho do konce života 
nevzpamatoval. Stalo se to při velké vodě na jezu „Pěnkava“ v Krhanicích.
Třetí ročník byl poznamenán touto tragédií. Za minimální účasti 40 závodníků 
zvítězili Josef a Vašek Petrovi, Holeček, V. Kamenický, Fr. Vosáhlo. 
To byly začátky - na mrtvici! Ale závod se udržel dál. Jirka Vlk navíc odešel z Týniště a 
odstěhoval se do Prahy, kde žije dosud. A vydržel to i oddíl. Nerozpadl se, což je 
obdivuhodné. V roce 1967 došlo k dohodě na OV ČSTV a stali jsme se součástí TJ jako 
kanoistický oddíl s turistickou činností. Navíc, zakládající členové se ženili, členky 
vdávaly, stěhovali z Týniště, měnily se generace členů. Následkem činnosti 
týnišťského oddílu vznikly oddíly v Doudlebách, Chocni, Ústí nad Orl., Častolovicích 
Počáteční neshody se uklidnily a začal „zlatý věk oddílu“. Prováděla se poznávací 
turistika, výkonnostní turistika a různé závody - pouťáky. Mládež se do oddílu jen 
hrnula. 
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b) Bytové domy:
Poté, co budou uspokojeny všechny požadavky na půjčky pro rodinné domy, budou 
ze zbylých prostředků poskytovány půjčky na opravu fasád v bytových domech. 
Výši půjčky bude stanovovat zastupitelstvo města individuálně u jednotlivých 
žádostí.

5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku lze čerpat pouze do konce 
kalendářního roku, ve kterém byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle 
smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje 
lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Čl. IV.
Výběrové řízení

1) Žadatelé mohou získat půjčku z FRB výlučně na základě výběrového řízení. 
Výběrové řízení organizuje městský úřad pro každý kalendářní rok samostatně.

2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny, 
vždy nejpozději do 30. 11. běžného roku. Lhůta k podání žádosti k účasti ve 
výběrovém řízení se stanoví do 31. 12. běžného roku. Podmínky pro rok 2008: 
vypsání výběrového řízení do 31.12.2007, lhůta k podání žádosti ve výběrovém 
řízení do 29.2.2008.

3) Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení budovy nebo stavby
    - adresa, číslo popisné, číslo parcely
    - doklad o vlastnictví nemovitosti
    - stavební povolení, či jiný příslušný doklad
    - příslušnou projektovou dokumentaci
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou, při svépomoci odhad 

nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
f) předpokládaný termín dokončení akce
g) požadovaná výše půjčky
h) návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:

půjčka do výše 80 000,- Kč u jednoho žadatele 1 ručitel. U půjček pro bytové 
domy bude záruka stanovena individuálně.

4) Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádosti o půjčky a navrhne výsledek 
výběrového řízení.

5) Výběrové řízení vyhlašuje a o výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo 
města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Na 
poskytnutí půjčky není právní nárok, žádost o půjčku může být zamítnuta bez udání 
důvodu.

6) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. 
Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření 
smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po 
doručení nabídky na uzavření smlouvy o půjčce.

7) Výběrové řízení probíhá 1x v kalendářním roce. O všech žádostech musí být 
rozhodnuto najednou. 8

Oddíl v Žamberku obnovil závody - Orlickou „10“ - a změnil ji na „15“. Týnišťský oddíl 
využil pouštění vody z přehrady v Pastvinách k uspořádání několika turistických soutěží 
-   Vodáckých turistických jízd zdatnosti a zejména ke spojení s turistickým srazem v 
„litickém oblouku“ vždy předchozí den před Vodáckým štítem. U příležitosti 20. 
ročníku Štítu vydal oddíl pamětní publikaci na náklady kanoistického svazu. 
Start všech ročníků na Divoké Orlici byl u betonového mostu v Doudlebách n. O., cíl byl 
v Týništi u betonového mostu k Albrechticím do roku 1988. Od 26. ročníku /1989/ byl cíl 
u nové loděnice SK. 
V letošním roce 11. května se konal jubilejní 40. ročník. Pořadatelem vodáckých akcí 
na Orlici byl oddíl vodní turistiky kanoistického svazu ve spolupráci s turistickým 
oddílem mládeže „Kolumbus“ - Asociace turistických oddílů mládeže - ATOM. V 
současné podobě to byl ročník poslední. Za čtyřicet let se změnila spousta věcí - typy 
lodí, zájmy účastníků. Kromě posledních čtyř ročníků zahájení prováděl starosta 
Doudleb. Občané Doudleb si zvykli a akce patřila mezi známé v širokém okolí. Léta 
přibývají a my to necháme mladším. Pokud budou chtít, mají možnost něco vymyslet a 
vytvořit novou tradici. Vítězové kategorií získali pamětní diplomy a ceny s celkovou 
bilancí všech dosavadních ročníků. 
V rychlostní kategorii zvítězil Lukáš Vondráček Týniště n. O.na C-1 časem 2:07:00. V 
kategorii turistických lodí byli první Ladislav Štěpán - Vitalij Nosačov /Týniště/ na C-2 
T-2:40:00. Z mládeže byli nejlepší Lucka a Tomáš Skalických /Týniště/ v čase 2:53:00. 
Stav vody na vodočtu 120. Účast: 38 závodníků. A kromě nich mnoho dalších, kteří jeli 
volně turisticky. Bylo slunečno a teplo. Nezapomněli jsme ani na zakladatele akce Jiřího 
Vlka t.č. z Prahy.
Předchozí den v sobotu 10. 
května se konal 29. ročník 
srazu vodáků na Divoké 
Orlici v úseku „litického 
oblouku“. Za krásného teplého 
a slunečného počasí se ho 
zúčastnilo téměř 1500 vodáků 
z celých Čech a Moravy. Voda 
byla „nadlepšena“ přehradou v 
Pastvinách. Navíc elektrárna v 
Liticích byla odstavena mimo 
provoz, čímž zvýšila stav vody 

3v atraktivním úseku o 5m /sec. 
Mezi Záchlumím a Potštejnem 
se vytvořil nepřetržitý had lodí. 
Je to nejmasovější akce na 
Orlici!
V sobotu se současně konala 
akce turistů a cykloturistů 
nazvaná Přes tři hrady.
Závěrem rád oznamuji, že  
rekonstrukcí elektrárny v 
Liticích mají být přidány další 
turbíny /EL. - 2 a EL. 3/. 
Věříme, že to nebude na úkor 
vodáků, a proto na shledanou 
na „Litičáku“ v příštím roce.
Pořadatelé děkují MěÚ v 
Týništi n. O. za podporu 
obou akcí.

Zdeněk Musil 
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 3/2008,
Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 16.6.2008 usneslo 
v souladu s § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Čl. I.
Základní ustanovení

Město Týniště nad Orlicí v zájmu zvýšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a 
vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení" (dále jen FRB), který slouží k 
poskytování půjček na zvelebení obytných budov, bytových domů a bytových jednotek 
na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek.
Fond je vytvořen z vlastních rozpočtových prostředků města.

Čl. II.
Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města
- příjmy ze splátek půjček a úroků
- dotace a případné výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Hradec Králové.
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Týniště nad Orlicí a musí 
být ponechány fondu podle stanovených pravidel.

Čl. III.
Výdaje fondu

1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 4 % a 
nejdelší lhůtě splatnosti 4 let mimo rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta.

2) Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované České spořitelně, a. s., pobočce Týniště 
nad Orlicí, za zřízení a vedení účtu dle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV.

3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a 
právnické osoby, které vlastní bytové domy, bytové jednotky a obytné budovy nebo 
jejich stavby na území města.

4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
  a) Rodinné domy ( § 3, písm. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu ve znění změn a doplňků:

č.      účel                                       splatnost                úrok                     horní hranice
01     obnova fasády domu vč.         4 roky                   4 %                      do 80 tis. Kč
         plechování 
         (objekt starší 10 let)

02      obnova střechy                       4 roky                   4 %                     do 80 tis. Kč
          (krytina i konstrukce na dům)
          objekt starší 10 let

03      vybudování nástavby, rušící   4 roky                   4 %                      do 80 tis. Kč
          plochou střechu domu na byt

7

 

Zprávy z knihovny

pořádá soutěž

Prázdninový poutník

Pošli originální pozdrav z prázdninového
     putování.

Nejnápaditější a vtipný pozdrav bude v
       měsíci září oceněn.

  

Tak neváhej a posílej !
    Těšíme se na všechny prázdninové ohlasy!

     
Adresa:

Městská knihovna
ČSA 937

517 21 Týniště nad Orlicí
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Příloha č. 4
Týniště nad Orlicí  nádraží ČD a okolí 
Prostor od křižovatky ulic ohraničených ulicemi Čapkova a Nádražní, úschovnou 
jízdních kol, nástupištěm ČD, budovou prodeje jízdenek, nádražní restaurací před 
budovou ČD, tranzita před budovou ČD, boční částí tranzita budovy ČD až po 
nástupiště, od nástupiště, boční části dopravní kanceláře po přední část administrativní 
budovy, okraj pošty, roh  budovy bývalého podniku TOFA a a podél tohoto podniku a 
podniku AGRIKO. 

Příloha č. 5 
Týniště nad Orlicí  T.G.Masaryka za žel. přejezdem k mlýnu
Prostor po obou stranách v ulici T.G.Masaryka od železničního přejezdu ke mlýnu. 

6

Zprávy z DDM Sluníčko
Poslední květnový den jsme pořádali na náměstí DEN DĚTÍ, při kterém vystoupily 
naše tanečnice ze skupina Rosegirls, p. Janda předvedl modely australských kamionů a 
veškerá stinná místa byla obsazena stanovišti s hrátkami, výtvarnými dílničkami a 
sportovními aktivitami. Jednotlivá stanoviště zajišťovali pomocníci DDM, MC Ratolest 
a TJ Sokol. O hudební kulisu se staral Pavel Louthan. Jediné, co se nevydařilo, bylo naše 
překvapení - skákací hrad, který měla přivézt firma Coca cola, ale bez jakékoliv omluvy 
se nedostavili…
V sobotu 7.6. proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES v lese U Dubu. Sešlo se přes 100 
dětí, které na okruhu cca 5 km čekalo 23 pohádkových stanovišť s úkoly a drobnými 
cenami. Většina dětí si přišla i s rodiči užít pohodové dopoledne. Škoda, že školáci 
většinou zůstali u televize… Děkujeme všem pomocníkům, kteří si našli čas a pomohli 
dětem připravit krásné zážitky.
Obě akce podpořili týnišťské firmy, podnikatelé a další příznivci akcí pro děti. Bez nich 
by nebylo možné zajistit akce samotné a odměny pro děti. Sponzorské dary byly velmi 
odlišné, od větších finančních příspěvků až po několik sáčků bonbónů. Děkujeme všem. 
Zbytky z obou akcí použijeme na naše tábory a další akce. 
Na červnové akce DDM přispěli finančním obnosem: Pharm. Dr. Kateřina Černínová, 
lékárna Týniště n. O.; MUDr. Libuše Vereščáková, poliklinika Týniště n.O.; MUDr. 
Libuše Tomanová, praktické zubní lékařství, Týniště n.O.; Denta s.r.o., poliklinika 
Týniště n.O., zubní technika, jednatelka paní Jaroslava Bydžovská; Dr. Zdeněk Marek, 
CZ - Akvaplast s.r.o., Brno; EKO kontejnery, paní Vrabcová;
Drobné ceny a sladkosti věnovali: Česká pošta, Týniště nad Orlicí; KB Týniště nad 
Orlicí, Lesy České republiky, semenářský závod, Týniště n.O.; Benzina, paní Věra 
Vojáčková, Třebechovice p. O.; Telux, pan Vogel, Týniště n.O.; Restaurace na 
Bobkárně, pan Leoš Hlaváč; Česká spořitelna, Týniště n.O.; Matrix, Týniště n.O.; 
Samoobsluha U Dubu, Týniště n.O; 
Poděkovat chceme také panu Chaloupkovi z firmy VEMA, který nám pomohl s 
odvozem rekvizit a materiálu na naše akce k Dubu, MŠ Dub za vstřícnost a propůjčení 
kůlny na sklad věcí, paní Růženě Marečkové za ušití táborových rekvizit a Pekařství 
pana Janouška za sponzorování Karkulky a babičky - mohli jste u nich ochutnat čerstvé 
koláče a vánočku.
Regionální kolo Indiánské stezky se konalo 14.6. v lese U Dubu. Na trase cca 3 km 
závodníci prověřili své znalosti z přírody, její ochrany a tábornických dovedností. Do 
celostátního kola, které se koná v září na jižní Moravě, si vybojovali postup nejmladší 
žáci Vojtěch Macháček a Jakub Doleček. Za mladší žactvo pojede bojovat Tereza 
Kopecká s Kristýnou Jiroutovou a Vítek Skalička s Martinem Kolářem. Ve starších 
žácích dělilo 1. a 2. místo jen několik sekund, zvítězila dvojice Jakub Dušek a Martin 
Mužík, těsně za nimi Jiří Ullwer a Michal Kašpar, starší žákyně pojedou reprezentovat 
již podruhé Michaela Křišťanová a Anna Jenčíková. Další kategorie obsadili naši 
soupeři. Všem účastníkům děkujeme za účast a sportovní chování a všem pomocníkům 
za přípravu trasy a zajištění stanovišť.
V červenci a srpnu probíhají naše letní tábory, kterých se zúčastní přes 170 dětí.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se ve Sluníčku zase po prázdninách. 
Naši nabídku najdete v zářijovém Zpravodaji a na letáčkách začátkem školního 
roku.

Vaše Sluníčko
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Příloha č. 3
Týniště nad Orlicí  sídliště U Dubu 
a) Prostor lemující panelový dům čp. 909-915, čp. 917-920, podél tělocvičny U Dubu 

směrem k lesu, podél lesa k mateřské škole  U Dubu, podél bytových domů čp. 874-
875, 879-880, 881-882, 883-884, 889-890 až ke křižovatce s ulicí Čs. Armády 

b) Prostor za knihovnou U Dubu od trafostanice po křižovatku ulice Dukelské a 
rodinnými domy, podél plotu knihovny. 

5

Vítězové regionálního
kola Indiánské stezky
Vojtěch Macháček
a Jakub Doleček.

Start do pohádkového
lesa.

Stanoviště u
makové panenky.
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Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství :
Příloha č. 1 
Týniště nad Orlicí - Mírové náměstí 
Prostor  Mírového náměstí ohraničený ulicí Turkova, Podkostelní, Hřbitovní Lipské až 
po vjezd do mateřské školky, prostorem za kulturním centrem po Tyršovo nám. před 
divadlem, křižovatkou ulice 17. listopadu, konec budovy kina v ulici T.G.Masaryka, 
budovou čp. 524, ulicí Komenského. 

Příloha č. 2
Týniště nad Orlicí  základní škola, park a okolí 
Prostor základní školy a parku ohraničený křižovatkou ulice Smetanova, křižovatkou s 
ulicí Na Bělidle, prostorem za restaurací U věže, vodárenské věže, náhonu Alba ke 
křižovatce ulic Kpt.Opatrného a Na Netřebě, křižovatky ulic Turkova a Komenského, 
okolo základní školy. 

4

Den dětí na
týnišťském náměstí.
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí 

č. 1/2008,
o zákazu požívání všech alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Týniště n/O podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 16.6.2008         
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Z důvodu ochrany veřejného pořádku ve městě se vymezují některé části veřejného 
prostranství.
Na takto vymezených prostranstvích se zakazuje konzumování všech alkoholických 
nápojů.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, 
parky, podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky, dětská hřiště a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

1)ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  

Čl. 3
Vymezení ploch

Plochy  části veřejného prostranství, na nichž platí zákaz požívání všech alkoholických 
nápojů jsou vymezeny v přílohách č. 1 - 5.
Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 4
Výjimky ze zákazu

Zákaz činností, uvedený v článku 1 této vyhlášky, se nevztahuje:
      1. na prostor restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení,
      2. na dobu od  31. prosince  do  1. ledna
      3. na konání společenských, kulturních a sportovních akcí.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná 
v přílohách č.1 až 5 této vyhlášky. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Nadrchal                                           Ing. Jaroslav Matička
  místostarosta                                                                                              starosta 

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Mateřské centrum Ratolest 

naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.p. 106
http://www.ratolest.ic.cz

          

Program MC Ratolest na měsíc ČERVENEC
          
        Dopoledne                               Odpoledne

Po          - 16:00-18:00 h HERNA
 
Út    9:30 - 11:00 h 15:30-16:15 h Hrátky s FLÉTNOU 
        HERNA s programem 16:15 - 18:00 h Herna (sudé týdny)

St    9:30-10:30 h  
        ZVONEČEK
       -pro děti od 1 do 2,5 let
        10:30-11:00 HERNA

Herna
Herny budou probíhat i během prázdnin, v některé dny dopoledne i odpoledne.
Budeme moci využívat místnost herny, která je vybavena různými hračkami, 
didaktickými hrami, skluzavkou s dopadem do míčků, knihami, kuchyňkou a 

pracovním stolem pro děti. Děti se zde mají možnost seznámit s různými hračkami a 
přijít do kontaktu s ostatními dětmi.

K dispozici bude také zahrada s pískovištěm, houpačkami, bazénkem, … 
Rodiče mohou využít kuchyňky k občerstvení (kafe a čaj, buchty si musí přinést 

každý sám!)
Pokud bude zájem, bude pro děti připravené malování nebo jiné aktivity.

Hrátky s flétnou
Již rok se několik dětí (od 4 let) učí hrát na flétničku bez not! 

V nácviku dalších hmatů, písniček, … budou pokračovat i o prázdninách! 
Přijďte se podívat a třeba si i s námi  zahrát na flétnu nějakou pěknou písničku!

Zvoneček
Kroužek zpívání pro děti od 1 do 2,5 let je novým prvkem MC Ratolest! 

I o prázdninách máte všichni malí a velcí možnost přijít se podívat k nám a s námi si 
zazpívat, naučit se básničky, říkanky, rozpočítadla za doprovodu hudebních nástrojů 

a reprodukované hudby.

V případě zájmu bude MC Ratolest otevřeno i v jiné dny!
(Zájemci volejte na tato čísla: 728 990 236 Dana Štěpková, 

739 769 929 Radka Vondráčková, 737 740 019 Jana Matušková)

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj. 
Děkujeme!
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18. Záměr prodeje bytů, které jsou v majetku Města Týniště nad Orlicí v bytových 
domech č.p. 871, 872, 873, 874, 875, stávajícím uživatelům podle podmínek 
schválených ZM dne 3.12.2007.

19. Zajištění případné pohledávky za půjčku pro DSO Křivina od SFŽP objektem 
městského kina, za účelem revitalizace ČOV.

20. Převzetí daru - nemovitosti č.p. 106, na pozemku p.č. 75 v k.ú. Týniště nad Orlicí, od 
Královéhradeckého kraje do majetku Města Týniště nad Orlicí.

21. Zrušení členství města Týniště nad Orlicí v Euroregionu Glacensis k 31.12.2008.
B) Ověřuje
Návrh změny č. 1 ÚPM Týniště nad Orlicí dle § 54, odstavec 2), zákona č. 183/2007 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a 
neshledává žádný rozpor s politikou územního rozvoje, s územním plánem VÚC 
Orlické hory a podhůří, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského 
úřadu.
C) Souhlasí
S vyhodnocením výsledků projednání změny ÚPM Týniště nad Orlicí zpracované v 
souladu s § 53, odstavec 1), stavebního zákona, dle přílohy č. 1.
D) Vydává
V souladu s § 43, odstavec 4) a § 55, odstavec 2) stavebního zákona a v souladu s § 173 
zákona č. 50/2004 Sb., správní řád, Změnu č. 1 územního plánu města Týniště nad 
Orlicí, vypracovanou panem Ing. arch. Karlem Novotným, Brožíkova 1684, 500 12 
Hradec Králové.
E) Bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města.
F)Ukládá
Starostovi města jednat o zrušení členství města Týniště nad Orlicí v Euroregionu 
Glacensis k 31.12.2008.

Ing. Jaroslav Matička, starosta

Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí č. 2/2008,

o ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo města Týniště n/O podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 16.6.2008          
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky je vymezení časového intervalu, ve kterém se zakazuje rušit noční 
klid na celém území města Týniště nad Orlicí. 

Čl. 2
Vymezení pojmů

Dobou nočního klidu se rozumí ve dnech :
a) pondělí, úterý, středa, čtvrtek, neděle  doba od 22:00 do 6:00 hodin následujícího dne,
b) pátek, sobota                                       doba od 23:00 do 7:00 hodin následujícího dne
Každý je povinen zachovat v této době klid a neobtěžovat své okolí hlukem a vibracemi. 

 Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Pavel Nadrchal                                           Ing. Jaroslav Matička 
místostarosta                                                                                            starosta

2   

Týnišťská bowlingová liga PaBL

17. června skončila Podniková amatérská bowlinková liga tříčlenných družstev - jaro 
2008. Opět jsme mohli mít radost ze společných setkání, z nekonečného počtu vypitých 
kalíšků ohnivého moku, ať už na žal z prohraného duelu a nebo na počest vítěze, z toho, 
že se setkáváme na bowlingových kolbištích, kde dáváme alespoň na chvilku 
zapomenout na starosti všedních dnů. Úroveň skončené ligy lze opět hodnotit jako velmi 
zdařilou. Hráči šli do jednotlivých her s vervou a bojovným duchem. Jaro 2008 je za 
námi, sláva vítězům. Věřím, že nejen pořadatel, kterým je Bowling Týniště nad Orlicí 
ale i všichni zúčastnění hráči se  jistě těší na zahájení dalšího ročníku PaBL podzim 
2008. Připomínáme, že kdyby se chtěl kdokoliv do této vynikající soutěže přihlásit, 
může tak učinit na tel.č.: 603208720.

Konečná tabulka po odehraných 22 hracích dnech

Extraliga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  ORIN I                   22   80,5   10894  496,15 
2.  S.N.H.      22   78   10249   463,80
3.  Budvar Team      22   74   10603  483,95
4.  UFO      22   72   10585  480,00
5.  Motorest      22   69   10202  460,95
6.  Divadlo Team      22   62   10353  472,05
7.  ORIN II      22   57,5     9627  438,55
8.  Lišáci      22   56,5   10422  474,65
9.  Iron Gas      22   42,5     9376  425,20
10.Titanic      22   37     9340  424,80
11.Tip sport      22   29     8912  410,85

1.liga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  Rychlé pípy       22   83   9984 453,82 
2.  Kamarádi       22   76   9663 439,23
3.  Baroni       22   73,5   9961 452,77
4.  Laskonky       22   68   9533 433,32
5.  T.K.T. Team       22   62,5   8997 408,95
6.  Kersko       22   58   9155 416,14
7.  NASAY       22   54,5   9053 411,50
8.  Utržený vagón       22   52   8755 397,95
9.  REKY Team       22   48   8873 403,32
10.Svidoroff       22   42,5   8514 387,00
11.Starci na chmelu      22   42   8334 378,82
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                              U S N E S E N Í z 8. zasedání 

                           Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 16.6.2008 
A) Schvaluje
1. Závěrečný účet, který se uzavírá vydáním souhlasu s celoročním hospodařením za rok 

2007 s výhradami, na základě nichž jsou přijata opatření nutná k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků.

2. Rozpočtová opatření k 16.6.2008 podle přílohy č.1.
3. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 2008 podle přílohy č.2.
4. Provádění rozpočtových opatření radou města podle § 102, odstavec 2, písmeno a), v 

rozsahu do 200 tis. Kč.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o zákazu požívání všech alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o ochraně nočního klidu.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení 

(FRB).
8. Vymáhání nezaplacených pohledávek Města Týniště nad Orlicí vůči třetím osobám  

podle zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění - Exekučního řádu, prostřednictvím 
soudního exekutora.

9. Přijetí investičního úvěru od Československé obchodní banky, a.s., pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Staré náměstí 47, ve výši 27,0 mil. Kč dle návrhu smlouvy o úvěru č. 
0774/08/5110 (příloha č. 5) na základě výběrového řízení a pověřuje starostu města 
Týniště nad Orlicí podepsáním smlouvy o úvěru.

10. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve smyslu zákona č. 128/2000 
Sb., v platném znění, § 84, odstavec 2, písmeno n), podle přílohy č.3.

11. Odměny pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce 
předsedů a členů výborů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 84, 
odstavec 2, písmeno u), podle přílohy č. 4.

212. Prodej pozemku p.č. 2009/26 o výměře 243 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku 
2Sedláčka Michala za cenu 100,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

213. Prodej pozemku p.č. 1985/13 o výměře 328 m  a 1/13 pozemku p.č. 1985/21 o 
2výměře 368 m , která slouží jako přístupová cesta, do majetku Borovcové Edity za 

cenu 17.815,-Kč a poplatky s prodejem spojené.
214. Prodej pozemku p.č. 2252/1 o výměře 3770 m  do majetku Otčenáška Jaroslava za 

2cenu 280,-Kč/m  formou časově omezené smlouvy o smlouvě budoucí, s 
uskutečněním vlastního prodeje až po vybudování zpřístupňující účelové 
komunikace kupujícím. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena s platností 
maximálně do 31.12.2010.

15. Prodej pozemků v lokalitě „STŘED“ v k.ú. Týniště nad Orlicí pro FATO, a.s., 
2Hradec Králové, za cenu 800,-Kč/m  za podmínek podle přílohy č. 4 k usnesení ZM 

ze dne 25.2.2008, formou časově omezené smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouva o 
smlouvě budoucí bude uzavřena s platností maximálně do 31.12.2010.

216. Koupi části pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 526 m  do 
2majetku Města Týniště nad Orlicí za cenu 120,-Kč/m .

217. Směnu pozemku p.č. 1662/10 o výměře 3440 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v 
2majetku Hunešové Heleny, za pozemek p.č. 1662/84 o výměře 751 m , který je v 

majetku Města Týniště nad Orlicí (pozemek vznikl geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku, číslo plánu 1343 - 30/2008).

1

 Z městského úřadu

Konečné pořadí jednotlivců

MUŽI

Pořadí Hráč Družstvo        Počet her Průměr

1.  Stašák Anton ORIN I             22 186,64
2.  Stolín Libor Divadlo Team     22 175,05
3.  Zaňka Tomáš Lišáci             22 172,73
4.  Richter Aleš ORIN II             22 172,18
5.  Sršeň Jiří UFO             22 172,09

ŽENY

Pořadí Hráčka       Družstvo       Počet her Průměr

1.  Černínová K. ml    TITANIC      20 152,85
2.  Horská Jana     T.K.T. Team      22 150,05
3.  Kolářová Eva     Lišáci      20 149,30
4.  Černínová K. st.    TITANIC      10 139,90
5.  Boháčková Věra    T.K.T. Team      22 137,86

Libor Stolín
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- vepřové, hovězí, telecí
- párky, salámy, klobásy,
- uzené, tlačenku,

 

tel. 724833394
    - selata na gril 

- uzená kýta
- naložené plátky
- uspořádání rautu

 



MĚSTSKÝ ÚŘAD V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
IČO 275 468           MK ČR E11923

Vydává Městský úřad v Týništi nad Orlicí
ve spolupráci s Kulturním centrem města.

Redaktorka Mgr. Jitka Pažitná.
Redakční rada: Karel Procházka, Miloslava Nováková,

Libor Stolín, Jan Bohatý, Petra Čížková.
 

Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

Tam rovněž objednávejte inzerci.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

Objednávky KC města, tel. 494 371 693.
Distribuce prostřednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 700 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VZ P R A O D A J

                     ČERVENEC  2008
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