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                    Z městského úřadu
                           U S N E S E N Í
                           ze 7. zasedání Zastupitelstva města Týniště n. Orl. 
                           konaného dne 25.2.2008 
A) SCHVALUJE
1. Rozpočet na rok 2008 podle přílohy č.1.
2. Rozpočtový výhled na rok 2009 a 2010 podle přílohy č. 2
3. Strategický plán rozvoje města.
4. Záměr prodeje bytů, které jsou v majetku Města Týniště nad Orlicí, v bytových 

domech č.p. 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 891, 892, 893 stávajícím uživatelům, 
podle podmínek schválených ZM dne 3.12.2007.

5. Způsob prodeje uvolněných bytů v bytových domech č.p. 881, 882, 883, 884, 868, 
869, 870, 876, 877, 878, 885, 886, 887, 891, 892, 893, 536, 537 minimálně za cenu dle 
znaleckého posudku obálkovou metodou

        a) nabídnout přednostně zájemcům vedeným v evidenci žadatelů o městské byty k 
25.2.2008 

        b) v případě, že by omezení okruhu zájemců dle odst. a) bylo v rozporu s právními 
předpisy, nebo nebude-li zájem o prodej bytů z okruhu zájemců dle odst. a), bude 
prodej uskutečněn stejným způsobem bez omezení okruhu zájemců.

26. Prodej pozemku p.č. 23/7 o výměře 114 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku 
Cvejna Z. za cenu 500,-Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené.

27. Koupě pozemku p.č. 24/2 o výměře 11 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku Města 
2Týniště nad Orlicí za cenu 500,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

28. Záměr prodeje pozemku p.č. 2009/26 o výměře 243 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí za 
2cenu minimálně 100,-Kč/m . 

9. Koupi části pozemků p.č. 2009/6, 2009/17 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku Města 
Týniště nad Orlicí ve výměře dle geometrického plánu zhotoveného po zastavění 

2pozemků plánovanou rekonstrukcí místní komunikace, za cenu 100,-Kč/m .
10. Záměr DSO Křivina realizovat projekt „Intenzifikace ČOV a vybudování nové 

kanalizace v obcích DSO Křivina, Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a 
Štěpánovsko“.

11. Přijetí dlouhodobého úvěru Dobrovolného svazku obcí Křivina na spolufinancování 
stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina 
Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko“ od České spořitelny, a.s., 
do výše 42 mil. Kč.

12. Ručení za poměrnou část dlouhodobého úvěru Dobrovolného svazku obcí Křivina 
na spolufinancování stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v 
obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko“ do 
výše 86% majetkového podílu města, to je do výše 36.120.000,-Kč, budoucími 
příjmy z rozpočtu města Týniště nad Orlicí.

13. Záměr koupě malometrážních bytů pro potřeby DPS za cenu do 7 mil. Kč.
214. Záměr prodeje pozemku p.č. 2252/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 3770 m  

2formou časově omezené smlouvy o smlouvě budoucí za minimální cenu 280,-Kč/m . 
Vlastní prodej bude uskutečněn až po vybudování zpřístupňující účelové 
komunikace kupujícím.

15. Záměr prodeje pozemků „STŘED“ za podmínek podle přílohy č.4 formou časově 
omezené smlouvy o smlouvě budoucí.
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E L E G A N C E
p r o  k a ž d é h o

prodejna v Týništi nad Orlicí
80m od kina k vodárenské věži - tel.: 731 472 124

Nabízíme Vám kvalitní a nové zboží za solidní ceny.

U NÁS JE KAŽDÁ ŽENA ORIGINÁL

VELKÝ VÝBĚR TRIČEK

Rozmanitá bižuterie ke každé příležitosti

RIFLE  -  PÁSKY  -  SVETRY
ROZTOMILÉ DROBNOSTI

KABELKY JARNÍCH BAREV

Dekorace ze sušených květin - výroba dle přání zákazníka

Výroba dle - materiálu - barvy - velikosti - ceny

SLEVY  !!!  SLEVY  !!!  SLEVY  !!!
trička rifle kabelky zimní bundy

plesové šaty za poloviční ceny

Náš cíl je Vaše spokojenost!

Ušetříte čas a Peníze!

36



16. Realizaci projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole“ v ZŠ 
Komenského č.p. 828, Týniště nad Orlicí, s předpokládanými náklady 1.100.000,-
Kč s tím, že Město Týniště nad Orlicí zajistí spolufinancování v částce 165.000,-Kč 
(15% z celkové částky), s předfinancováním celého projektu v částce 1.100.000,-
Kč. Zřizovatel Město Týniště nad Orlicí souhlasí s realizací projektu i s jeho 
udržitelností nejméně po dobu 10 let.

17. Záměr financovat vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v 
lokalitě Podboří I. úvěrem v částce do 19.500.000,-Kč.

18. Záměr financovat akci „Plynofikace Petrovice n.O.“ úvěrem v částce do 7 mil. Kč.
19. Přijetí daru od Královéhradeckého kraje, a to stavby bývalé části silnice II/304 

vyřazené ze silniční sítě na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 17.2.1994 (úsek od 
křižovatky u Sklovitalu, přes kino, ke křižovatce se silnicí I/11 u benz. čerpací 
stanice směr Častolovice dle přílohy č. 5 - darovací smlouvy č. RK/1/2008).

20. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky dotčené výstavbou Infrastruktury pro 
budoucí výstavbu RD Týniště nad Orlicí - lokalita „Podboří I.“ (viz příloha č.6 - 
Smlouva o výpůjčce).

B) ZAMÍTÁ
2Prodej části pozemku p.č. 555/2 o výměře 115 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku 

manželů Homolkových.

C) BERE NA VĚDOMÍ
      1. Zprávu o činnosti rady města.
      2. Hospodaření města za rok 2007 podle přílohy č.3.
      3. Zprávu o bezpečnostní situaci.

D) UKLÁDÁ
1. Vyhlásit výběrové řízení na úvěry formulované pod body 17, 18 usnesení 

(oslovením pěti bankovních institucí).
    T:  31.3.2008 Odpovídá: Ing. Matička J.

2. Podepsat smlouvy pod body 10, 11, 12, 19, 20 usnesení
    T:  podle předložení smluv                                               Odpovídá:  Ing. Matička J.

3. Jednat s majitelem pozemku p.č. 1662/14 Vondroušem V. o směně pozemku za 
stavební pozemky v lokalitě Podboří I.

    T:  31.3.2008                                                                      Odpovídá:  Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička, starosta

Odpověď na častý dotaz  občanů

Často jsem dotazován, proč jsou na městských pozemcích v okolí domů vysazovány 
určité druhy dřevin, trav, květin a keřů. Všeobecně musím uvést, že výběr se řídí více 
kritérii. Jedním z těch důležitých je odolnost proti vandalům, vitalita, estetičnost a také 
cenová dostupnost. Proto jsou často vybírány odolné druhy, které, lidově řečeno, něco 
vydrží a poté, co odrostou, nejsou lehce devastovatelné.
 Uznávám, že nemusí vždy plně splňovat estetické požadavky obyvatel, ale realita je 
krutá. Vše, co je v Týništi vysazeno, je trvale ničeno. Až se přístup některých lidí změní, 
přijde doba, kdy třeba pod Vašimi okny porostou růže.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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KARNEVAL
V Ratolesti dobře je nám,
na karneval byl každý zván!
    V pondělí vše propuklo,
    maskám se tam líbilo!
Byl tam dráček, princezna, opravář, vosa i kominík,
také trpaslík, beruška, žirafa, pirát a námořník!
    Nechyběl tu ani Mat
    a jeho kamarád Pat!
Zpívaly jsme, tancovaly,
na soutěžích vyhrávaly.
    Karneval tombolou jsme zakončily,
    z krásných dárků se všechny děti radovaly!
Děkujeme všem za přípravu a čas,
příště přijdeme do Ratolesti zas!
                         Děti z MC Ratolest
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Prodej stavebních parcel v Týništi nad Orlicí

Většina občanů ví, že město již před několika lety rozhodlo o záměru přípravy stavebních 
parcel pro stavbu rodinných domků v lokalitě „Podboří“ (pole za mlýnem směrem ke 
křižovatce na Rašovice).
Proč to tak dlouho trvá?
Nejprve bylo nutno potřebné pozemky získat. Pozemky vlastnila celá řada vlastníků a 
jejich představy o ceně byly často nad reálnými cenami i možnostmi města. Konečný 
výsledek cenových jednání není vůbec špatný, ale byl zaplacen poměrně dlouhým 
procesem. Poslední podpis pod kupní smlouvou na poslední chybějící pozemek byl 
učiněn zhruba před rokem. V té době se také naplno rozběhly projektové přípravy a 
následně, v letošním roce, i územní řízení.
Projekt pro stavební řízení by měl být hotov do dubna a ihned zažádáme o stavební 
povolení na vybudování všech potřebných sítí v dané lokalitě včetně komunikací. 
Jednání s dodavateli elektrické energie i plynu se již rozběhla. 
Jakmile budeme mít v ruce projekt, vypíšeme výběrové řízení na dodavatele všech 
stavebních prací. Jelikož se jedná o zakázku ve výši cca 20 mil. Kč, rozhodlo 
zastupitelstvo města i o vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěru na 
financování této investice. Úvěr by se splácel především příjmy z prodeje parcel.
Vlastní stavební práce by se měly rozběhnout ve druhém pololetí tohoto roku. V té době 
bychom také chtěli začít s prodejem parcel.
Nejčastější otázkou je…..Za kolik?
Musím přiznat, že to zatím nevíme. Existuje ale  shoda na tom, že by na prodeji parcel 
město nechtělo vydělat, ale ani příliš prodělat. Jasnější mantinely pro stanovení ceny 
parcel nám poskytne až výběrové řízení na dodavatele stavby, které nám zodpoví 
poslední neznámou pro cenový propočet, a  tou je cena za vybudování infrastruktury.
A nyní, jak se bude prodávat?
Zatím o způsobu prodeje diskutujeme a nic nebylo dosud schváleno. Shodujeme se však 
na tom, že vlastní prodej musí být naprosto transparentní a nesmí být nákladově drahý. 
Zatím to vypadá, že bychom mohli použít veřejný způsob prodeje obálkovou metodou. 
Obálky by byly předkládány  ve veřejné místnosti za přítomnosti veřejnosti včetně 
ostatních předkladatelů nabídek, průběžně zaevidovány a poté veřejně otevřeny. 
Po celou dobu od odevzdání až do jejich otevření budou obálky stále na očích veřejnosti 
tak, aby nemohly vzniknout žádné spekulace o  transparentnosti  řízení.
Nabídkové ceny budou přečteny veřejně. 
Zvažujeme také jak, či zda vůbec, omezit okruh uchazečů o koupi parcel. Zda případná 
omezení nejsou v rozporu s platným právním řádem. 
Dále se uvažuje i o tom, zda nějak podmínit vlastní prodej - např. až po zastavění parcely 
stavbou - v nějakém časovém limitu.
Tato jistota, že se na každé parcele začne (například) do dvou let stavět, by však byla 
vykoupena komplikacemi spojenými s odkladem plateb kupní ceny, a tím i nutností 
splácet úvěr z jiných zdrojů města. Navíc forma prodeje smlouvou o budoucí smlouvě 
kupní by mohla kupujícím komplikovat případná jednání s poskytovateli úvěrů či 
hypoték na zamýšlenou stavbu.
Definitivní podmínky prodeje, způsob prodeje a kupní cenu bude možno zveřejnit až po 
schválení zastupitelstvem města, do té doby půjde stále jen o úvahy.
                                                                                                            

Jaroslav Matička
                                                                                                                   starosta
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Program MC Ratolest na měsíc DUBEN

Dopoledne             Odpoledne

Po         - 16.00-18.00 h HERNA
16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
17:15-18:00 h ANGLIČTINA pro maminky     

Út 9:30 - 11:00 h HERNA pro 
nejmenší 15:30-16:30 h Hrátky s FLÉTNOU

St 9.30-10.30 h  ROLNIČKA
10:30-11:00 HERNA 16.00-18.00 h HERNA

16.00-17.00 h BARVIČKY

Čt        - 15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.
16.30-17.15 h ANGLIČTINKA II.
15.30-17.30 h PASTELKY
17:15-18:00 h HERNA

Pá 9:30 - 11:00 h HERNA 

Mimořádné akce v dubnu:
7.4. (Po) Výroční schůze o.s. Ratolest od 16:00 h.
9. a 10.4 (St a Čt) KERAMIKA pro děti od 16:00 h.
9.4. (St) Keramika pro maminky od 20:00 h.
21.- 26.4. Brigáda na úpravy zahrady 

Připravujeme:
Ø Besedu s lékařkou  homeopatkou
Ø Besedu s rehabilitační pracovnicí

INZERÁT
Hledáme dobrovolníka, který by dětem v Mateřském Centru Ratolest 

rád zahrál loutkové divadlo!
Kontakt: 605 489 569

Mateřské centrum Ratolest 
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici
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STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
2008 - 2020

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
ÚVOD
V průběhu měsíce června a července 2007 byl proveden průzkum podnikatelského 
prostředí ve městě Týniště nad Orlicí. Zjišťovány byly názory podnikatelů na obecné 
podmínky podnikání a místní samosprávu v Týništi nad Orlicí. Průzkum slouží jako 
jeden z podkladů pro zpracování analýzy prostředí v rámci tvorby strategického plánu 
města a je určen zejména pro potřeby místní samosprávy. 
Výstupy z tohoto průzkumu budou sloužit snahám místní samosprávy udržet a zlepšit 
podnikatelské klima ve městě a určit koordinaci a směr rozvoje v této oblasti, případně 
vytypovat další aktivity pro podporu podnikatelského prostředí na sledovaném území.
Průzkum byl veden tak, aby zmapoval současnou situaci a kvalitu podnikatelského 
prostředí ve městě z pohledu těch, kteří na území podnikají a vytvářejí pracovní místa pro 
místní obyvatele. Cílem průzkumu tedy bylo získat od dostatečně široké řady zástupců 
podnikatelské sféry aktuální a hodnověrné informace o současném stavu 
podnikatelského prostředí na území města. Zjistit jejich názory a možné návrhy na 
zlepšení pro ně existujících nepříznivých faktorů. 

METODIKA
Pro potřeby šetření byl vypracován strukturovaný dotazník, který je rozdělen do dvou 
částí (charakteristika firmy a podnikatelské prostředí) obsahujících celkem 27 otázek. K 
dotazníku byl přiložen list, na který se mohly firmy vyjádřit v případě dalších návrhů a 
podnětů. Praktické provedení průzkumu bylo realizováno formou telefonických 
rozhovorů a prostřednictvím emailové korespondence. Na základě seznamu 
podnikatelských subjektů dodaného místní samosprávou bylo vybráno a osloveno 
celkem 25 subjektů. Na dotazníky odpovědělo 13 subjektů, což je 52  % ze všech 
oslovených. Oslovováni byli nejvyšší představitelé společností,  jednatelé, majitelé, či 
jejich zástupci. 
Předmětem průzkumu podnikatelského prostředí byla příprava, realizace a komplexní 
zhodnocení výsledků dotazníkového šetření v místním podnikatelském sektoru. V 
zájmu získání úplných, pravdivých a upřímných odpovědí dotazovaných 
podnikatelských subjektů jim bylo zaručeno zachování anonymity vyplněných 
dotazníků. Proto vyhodnocení nebude při analýze výsledků uvádět žádné odkazy na 
konkrétní subjekty. 

Výběr respondentů
Celkem byly získány odpovědi od 13 firem, jejichž působištěm podnikání je území 
Týniště nad Orlicí. Návrh respondentů, jak již bylo zmíněno výše, byl ponechán na 
zadavateli, který má nejlepší informace o daném území. Zadavatel tak mohl zvolit 
společnosti, které jsou ve sledovaném regionu významnými zaměstnavateli. Cílem 
dotazníkového šetření bylo oslovení co největšího počtu podnikatelských subjektů a 
získání co nejvíce názorů a návrhů z různých oborů činnosti (OKEČ). 
Strukturu respondentů jak podle oboru činnosti (OKEČ), tak podle velikosti znázorňuje 
následující tabulka a grafy.

Struktura dotázaných společností dle oborového členění (OKEČ)
Obor činnosti dle OKEČ                                 Počet respondentů              Podíl v %
Zpracovatelský průmysl                    5                                    38
Stavebnictví                    1                                      8
Obchod,opravy mot. voz a výr. pro osobní spotřebu     6          46
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu                    1            8
Celkem                  13        100
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Duben v DDM Sluníčko

V první řadě bychom chtěli poděkovat našim milým sponzorům, kteří podpořili dětský 
maškarní karneval v hotelu Orlice dne  23. 2. 2008: p. Jiřímu Venclovi (truhlář), p. 
Zaňkovi (Unifa), pí. ředitelce Sklovitalu, pí. Černínové (Lékárna Na Záplotí), pí. Zitě 
Matoušové, která sehnala na poslední chvíli diskžokeje i s aparaturou z Čestic, její 
manžel ho dovezl, a tím tuto akci opravdu zachránili. Náš diskžokej Pavel Louthan byl  
zraněn, takže nemohl hrát. Přejeme mu brzké uzdravení.
Poděkování si zaslouží i všechna děvčata se svými vedoucími z našich tanečních 
kroužků a velký dík patří také Janě Tiché ml. za krásné uvádění celého karnevalu a 
organizaci her a soutěží. 
Na malé prostory hotelu Orlice bylo příliš mnoho účastníků, a to trochu pokazilo tuto 
krásnou akci, ale za to pořádající Dům dětí a mládeže přeci nemůže. Myslím si, že se 
nedáme odradit a v roce následujícím se zase sejdeme.

Akce DDM v měsíci dubnu 2008 

2. 4. Keramická dílna pro veřejnost s pí. Šimánovou
Začátek je od 16:30hod.

19. 4. V Kulturním centru se koná 16. ročník taneční přehlídky kolektivů 
„O Týništské tajemství“. Přijďte podpořit naše kolektivy.
Začátek je v 10:30hod.

22. 4. Na dopravním hřišti místního Automotoklubu pořádáme společnou akci  
základní kolo dopravních cyklistických závodů od 3. tříd, včetně 9. tříd ZŠ.
Začátek je v 15:00hod.

23. 4. Na výše uvedeném místě probíhá i regionální kolo dopravních cyklistických 
závodů. Začátek je ve 13:00hod.

Tradiční pondělní dílny pro veřejnost budou napsány na plakátech DDM.

Nejbližší akce v květnu, na které zveme srdečně veřejnost

14. 5. Keramická dílna pro veřejnost s pí. Šimánovou, 
Začátek je od 16:30hod.

16. 5. V lese U Dubu se koná podvečerní „Putování s Beruškou“.
Start v 18.30, cesta je krátká a končí po setmění u táboráku, kde si můžete opéct 
špekáčky.

7. 6. U MŠ Dub se koná tradiční „Pohádkový les“.
Prezentace od 9.00 do 10.00 hod. u MŠ.

Další zprávy ze Sluníčka

Dne 11. 3. 2008 se u nás konala beseda místní organizace Českého svazu zahrádkářů, kdy 
nám  věnovali prostředky na zakoupení cen na taneční soutěž „O týnišťské tajemství“ a 
na drobné ceny na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Naše zahrada“. Touto cestou 
bychom jim chtěli za tento velkorysý dar poděkovat.
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V převážné míře se do toho šetření zapojily podnikatelské subjekty z oblastí 
zpracovatelského průmyslu a obchodu, což je v souladu se současným stavem na území 
tohoto města. Oborovému zaměření těchto firem odpovídá i struktura respondentů podle 
počtu zaměstnanců. Všechny subjekty jsou zařazeny mezi mikro (0 - 10 zaměstnanců) a 
malé firmy (10 - 49 zaměstnanců), což je zejména pro oblast obchodu typické. Tato 
struktura dotázaných subjektů odráží situaci ve městě. V původně průmyslovém Týništi 
nad Orlicí postupně zanikaly všechny velké výroby a zůstaly zde zejména obchodní 
firmy, sklady a drobnější zpracovatelský průmysl.  Za prací se převážně dojíždí do 
blízkého okolí. 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Předkládané dotazníky byly rozděleny do dvou základních částí:
                -   charakteristika firmy

-    podnikatelské prostředí
První část obsahovala otázky zjišťující identifikační údaje firmy a jejich záměry. 
Druhá část byla zaměřena na zjištění názorů nejvyšších představitelů firem jak na 
podnikatelské prostředí obecně, tak na situaci v regionu, zejména na spolupráci s 
místní samosprávou.
Charakteristika firem
Většina oslovených firem tj. 92 % má sídlo i vedení firmy situováno přímo v Týništi nad 
Orlicí a přes 75 % oslovených nemá ani další pobočky, takže veškeré jejich aktivity 
vznikají právě na tomto území. Všechny dotázané firmy zahájily svoje podnikání až po 
roce 1989. Pokud jde o vlastnickou strukturu firem, pouze dvě uvedly, že jsou vlastněny 
zahraniční osobou a  jedna z nich je i její pobočkou. Ani v jednom z dotázaných subjektů 
nemá svůj podíl město nebo stát.    
Na otázku, na jaké trhy směřuje výsledek činnosti firem, se nám dostalo rozmanitých 
odpovědí. Výsledky činností dotázaných firem směřují zejména na místní trhy v kraji a v 
České republice. Pouze tři z těchto subjektů se orientují z převážné části pouze na trhy a 
zákazníky v rámci kraje. Jedná se o tři firmy podnikající v obchodu. Ostatní firmy mají 
rozšířen okruh zákazníků alespoň na území celé České republiky a pět z dotázaných 
firem svoji produkci směřuje i na trhy zahraniční. Jedná se zejména o trhy v západní, ale i 
východní Evropě a pouze jedna z nich svoji produkci vyváží i mimo Evropu.
Pracovní síla
Celkový počet zaměstnanců ve sledovaných 13 společnostech je v letošním roce 156. 
Firmy, které uvedly odhad pracovníků na příští rok (na tuto otázku odpovědělo 10 firem, 
jejichž současný stav pracovníků je 130), neočekávají úbytek zaměstnanců, ale spíše 
předpokládají přírůstky. Odhad na příští rok u těchto deseti firem vyšel v součtu 149 
zaměstnanců. Při sledování počtu zaměstnanců od doby vzniku dotázaných 
podnikatelských subjektů došlo k poměrně výraznému nárůstu zaměstnanců z 89 na 134. 
Je to dáno zejména tím, že mezi dotázanými firmami jsou firmy relativně mladé, které se 
rozvíjely až po roce 1989, a nebyly tedy zasaženy jakoukoliv restrukturalizací nebo 
úpadkem typickým pro Týniště jako celek. Ve vzorku dotázaných firem je pouze jedna, u 
které došlo k výraznému poklesu zaměstnanců, a to z 60 na začátku podnikání na 
současné 2 zaměstnance. Jedná se právě o firmu dříve podnikající v koželužské výrobě, 
která se v současné době musela přeorientovat na jinou činnost, spočívající v pronájmu 
areálu a zařízení. 
Celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly pět firem označilo jako dostatečnou a stejný 
počet jako špatnou. Třem firmám se kvalita a dostupnost pracovní síly zdá být dobrá. 
Nejčastějším důvodem uvedení odpovědi, že kvalita a dostupnost pracovní síly je špatná, 
je nízká kvalifikace a s tím spojený nedostatek kvalifikované pracovní síly, neochota 
pracovat zejména ve vícesměnném provozu, ale například také špatná jazyková 
vybavenost. 
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Pozvánka na výstavu:
Miloš Vojíř (1.1.1938)
Jeden z nejznámějších východočeských umělců, uznávaný fotograf , kterého proslavily 
především pozoruhodné akty, vstoupil do nového roku jako čerstvý sedmdesátník. 
Královéhradecký rodák, pokračovatel aktové školy Miloslava Stibora a Tarase 
Kuščinského, uspořádal v lednu v hradecké galerii Na Hradě výstavu s názvem 
Ohlédnutí jako průřez bohatou tvorbou. Na fotografii nedá dopustit a baví ho stále jako 
před čtyřiceti lety. Absolvoval na sedmdesát samostatných a přes osmdesát společných 
výstav a hrou světel a stínu přibližuje něžnost a krásu ženského těla. Jedním z 
nejkrásnějších dárků k jeho jubileu pro něj bylo, že byl nominován mezi třiadvacet 
fotografů aktů, kteří v knize Naučte se fotografovat kreativně akt  předvedou svoji 
tvorbu.
Před dvěma lety si odskočil do 
historie, když vydal spolu se Zitou 
Zemanovou a Pavlem Matuškou 
výpravnou publikaci Třebe-
chovický Proboštův betlém. V jeho 
fotografickém podání figurky 
betlému ožívají a detailní snímky 
nám ukazují krásu této významné 
památky.
Jako umělecký fotograf se podílel i 
na mnoha publikacích, připomeňme 
si například sbírku básní Luboše 
Humla s názvem Akty lásky:

Slavnostní zahájení výstavy fotografií MILOŠE VOJÍŘE se uskuteční 
v pondělí 28. dubna 2008 od 17 hodin ve výstavním sále Městské knihovny

Hudební vystoupení:          Zuzana STIRSKÁ z Prahy
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HLEDÁNÍ

Ve dnech 
vratkých až k uzoufání
hledám pevninu 
tvých dlaní

Světlý bod 
zářící v nedohlednu

Kotvu
která dosáhne
ke dnu



Průměrná mzda ve srovnání s celorepublikovou průměrnou hrubou měsíční mzdou, 
která roce 2006 činila 20 844,- Kč, byla u většiny firem nižší. Odpovídá to celkové 
situaci v kraji.
Zařízení společností
Více než polovina dotázaných společností (53 %) nemovitosti využívající ke své 
podnikatelské činnosti najímá a druhá necelá polovina (47 %) je vlastní. Sedm z 
dotázaných subjektů chystá nebo předpokládá rozšíření své výroby a tři z nich uvedly, že 
prostory pro podnikání, které vlastní nebo najímají, nejsou pro toto rozšíření dostatečně 
velké. Ostatní v případě rozšíření produkce nebo poskytovaných služeb nebudou mít 
problém. Z celkového počtu dotázaných firem 31 % v minulých letech modernizovalo 
nebo rekonstruovalo své prostory k podnikání a v průběhu nejbližších let se 38 % chystá 
pokračovat nebo zahájit rekonstrukci nebo modernizaci prostor. Inovaci výroby plánuje 
v průběhu příštích let 31 % dotázaných subjektů. Jak již bylo uvedeno, 54 % subjektů 
uvažuje o rozšíření svých výrobních aktivit či poskytovaných služeb, ale dva z nich 
uvažují o tomto rozšíření mimo město. O snížení produkce, propouštění zaměstnanců 
nebo přestěhování firmy dotázané subjekty neuvažují.  
Podnikatelské prostředí
Pro hodnocení celkových všeobecných podmínek podnikání byla navržena čtyř- 
stupňová škála (ano, spíše ano, spíše ne, ne)  hodnocení faktorů, které omezují nebo 
mohou omezovat podnikání konkrétních firem. 

Faktory, které omezují podnikání:
a)    současná úroveň legislativy
b) ekonomická situace v regionu
c) domácí konkurence
d) dostupnost finančních zdrojů
e) cena materiálů
f) cena pracovní síly (náklady na mzdy)
g) přístup na trhy
h) kapacita inženýrských sítí
i) umístění v regionu

Z toho vyplývá, že zástupci firem poměrně negativně hodnotili právě faktory, které jsou 
spíše ovlivnitelné z národní úrovně. Faktor, který asi nejvíce omezuje nebo negativně 
ovlivňuje fungování podnikatelských subjektů, je právě úroveň legislativy (její 
nejednoznačný výklad, nesnadná orientace, nestabilita,  často se měnící zákony a 
předpisy apod.) a také celková ekonomická situace v České republice. Dále omezující 
jsou klasické faktory jako cena materiálových vstupů, energetické náklady a cena a 
dostupnost pracovní síly. Faktory, které jsou v kompetenci místní samosprávy, jsou 
hodnoceny jako ty, které nijak výrazně neomezují podnikání subjektů v regionu. Těmito 
faktory jsou místní dopravní infrastruktura, kapacita inženýrských sítí a přístup místní 
správy. 
Přestože v této otázce přístup místní správy nebyl hodnocen nijak negativně, následující 
graf č. 7 ukazuje hodnocení konkrétnějších činností, ze kterého jsou přeci jen některé 
nedostatky patrné. V zásadě dobře je hodnocena pouze ochota a rychlost při jednání na 
městském úřadě, ostatní služby místní správy uvedené v dotazníku nevidí oslovení 
podnikatelé zrovna nejlépe. Podpora podnikání se podle oslovených na místní úrovni 
neprovádí. Většina podnikatelů má pocit, že nejsou, nebo jsou špatně informovaní o 
záměrech města. Podle dotázaných je špatná nabídka pozemků a objektů k podnikání. 
Zároveň s tímto faktorem souvisí i otázka, zda město vůbec disponuje nějakými prostory 
nebo plochami, které by mohlo nabízet podnikatelům. Dále by dotázané subjekty 
přivítaly lepší údržbu a péči o komunikace vedoucí kolem jejich pozemků a mají pocit, 
že se špatně nebo vůbec neprovádí ani propagace města nebo regionu. 
Od města místní podnikatelé jednoznačně rádi přivítají informace o rozvojových 
záměrech, společnou propagaci podniků a obcí, budování průmyslových zón a podporu
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Zprávy z knihovny

Březen - za kamna vlezem, duben ještě tam budem. A aby nám to čekání za kamny lépe 
utíkalo, připravili jsme opět další povídání o knížkách a jejich autorech.
Rádi bychom dětem i dospělým čtenářům tentokrát  představili paní spisovatelku  
                                       Petru Braunovou 

Narodila se 31.ledna 1967 v Praze. Po 
studiu Střední ekonomické školy na 
Vinohradech a maturitě v roce 1985 
pracovala jako sekretářka, asistentka, 
průvodkyně Prahou, au-pair, účetní, 
redaktorka, obchodní zástupce …. Až se 
dobrala k tomu nejcennějšímu -
-  spisovatelce.
Dnes pracuje jako externí redaktorka 
několika celostátně vydávaných 
časopisů.

„ Cestu  do  světa “ popsala  ve  své knize  oceněné Zlatou  stuhou  a  cenou  učitelů 
Česká služka aneb byla jsem au-pair

Ke psaní dětských knížek ji přivedly její tři děti. A tak se zrodily knížky 
Rošťák Oliver, 

Neuvěřitelné září aneb tajný deník Tomáše S., 
Prázdniny za všechny prachy, Kuba nechce číst, Borůvkové léto s Terezou, 

Ztraceni v čase.
Pro dospělé čtenáře na podzim vyšla novela Pozorovatelka.

Její povídky vycházejí také časopisecky.

Soutěžní otázky na měsíc duben:
1.       Jak se jmenují děti spisovatelky Petry Braunové?
2.       V jakých časopisech publikuje paní Braunová svoje  povídky?
3.       Napsala Petra Braunová i nějaké sci-fi?

S paní spisovatelkou Petrou Braunovou se osobně seznámí žáci 4.tříd ZŠ v Týništi nad 
Orlicí v pondělí 14.dubna 2008 na besedě, která se koná dopoledne od deseti hodin. 

Zveme vás na další dubnové akce v městské knihovně:
24.4.2008 v 16 hodin v dětském oddělení Povídám, povídám pohádku

24.4.2008 v 17 hodin ve výstavním sále další pokračování cyklu Listování pod dubem s 
panem Karlem Procházkou

28.4.2008 v 17 hodin ve výstavním sále vernisáž výstavy fotografií pana Miloše Vojíře
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při získávání veřejných zakázek. Rádi by se také účastnili tvorby a realizace rozvojových 
strategií. V hodně případech by i přivítali asistenční služby při jednání s úřady a 
vzdělávací kurzy organizované městem. Výrazně ale nejsou proti poskytování žádné z 
uvedených aktivit, ale od města spíše neočekávají poskytování zvýhodněných půjček 
nebo garancí za úvěry.
           Služby, které by měla místní samospráva poskytovat :
        a) Zvýhodněné pronájmy nebytových prostor

b) Zvýhodněné půjčky
c) Garance za úvěry
d) Podpora při získávání veřejných zakázek
e) Asistenční služby při jednání s úřady
f) Informace o rozvoj. záměrech obcí a mikroregionu
g) Společná propagace podniků a obcí
h) Budování průmyslových zón
i) Vzdělávací kurzy
j) Účast podnikatelů na tvorbě a realizaci rozvoj. strategie

Na otázku, jestli jsou podnikatelé ochotni koordinovat svoje vlastní rozvojové záměry s 
vedením obce, odpovědělo 38 % dotázaných, že nevědí, záleželo by na situaci. Stejné 
procento by své záměry bylo ochotno koordinovat s vedením obce, ale za určitých 
podmínek, kterými bylo myšleno např. i pokud půjde o vzájemnou výhodnost, pokud 
budou moci počítat s podporou při řešení některých problémů. Tři z dotázaných subjektů 
odpověděly, že by své záměry s vedením obce nebyly ochotny koordinovat. 
Vstup do EU
Přes 76 % dotázaných subjektů nemá pocit, že by se pro ně vstupem do Evropské unie 
něco změnilo, nebo se podmínky spíše zlepšily. Lepší je komunikace se zahraničními 
partnery, zkrácení doby nutné k přepravě zboží, jednotná celní administrativa, přístup na 
trhy, dostupnost finančních zdrojů. Přes 20 % subjektů spatřuje zhoršení především v 
růstu cen, v tvrdších normách EU a v katastrofální celkové legislativě nových zemí. 
Z dotázaných 13 firem jedna využívá možnosti čerpat prostředky z fondů EU, jedna z 
firem se o to pokoušela, ale neuspěla, šest subjektů zatím nečerpá prostředky, ale tuto 
možnost zvažuje. Pět subjektů o tom neuvažuje. 
ZÁVĚR
Celkově region jako místo pro podnikání hodnotí 85 % respondentů uspokojivě a 
zbylých 15 % dobře. Přesto v přínosech bylo uvedeno pouze chápání Týniště jako 
tradičně industriální oblasti Královéhradecka a oslovené subjekty uváděly více překážek 
a návrhů na zlepšení. Mezi překážkami v podnikání na území města Týniště nad Orlicí se 
objevuje již výše zmíněný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, způsobený velmi 
neuspokojivým stavem učňovského školství. Dalším problémem z pohledu 
podnikatelských subjektů jsou nevyřešené průmyslové a zemědělské zóny v souvislosti 
s bytovou výstavbou a neodborný postup městského úřadu - stavebního odboru a 
životního prostředí. Celkově z odpovědí na otázky v dotazníku vyplývá, že komunikace 
mezi místní správou a podnikatelským sektorem nefunguje podle představ 
podnikatelských subjektů a je zde spousta oblastí, které by měly být zlepšeny a řešeny 
(např. informovat o záměrech města, budování průmyslových zón, společná propagace 
města a místních podnikatelů a další). 
Další uvedené náměty na zlepšení podmínek pro podnikání v regionu a názory 
podnikatelů:
- vrátit Týništi nad Orlicí statut průmyslového města
- veškeré služby včetně informovanosti lze výrazně zlepšit formou webových stránek
- údržba silnic je katastrofální a hlavně časově zdlouhavá a velmi omezující (např. ulice 

Lipská byla více než rok neprůjezdná a velmi špatně přístupná i pro pěší zákazníky, 
natož pro dodavatele a vůbec nebyla snaha tento stav nějak zmírnit nebo zlepšit)
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Oddíl vodní turistiky kanoistického oddílu SK Týniště nad Orlicí
ve spolupráci s oddíly A-TOM Kolumbus a KČT ALBA Týniště nad Orlicí 
pořádá v roce 2008 následující akce:

5. dubna - zahájení sezóny a otevírání Orlice (5. ročník).
Sraz u loděnice SK Týniště nad Orlicí v sobotu v 9 hodin. V 9.30 otevírání vody. V 10.00 
splutí Orlice od loděnice dolů do Štěnkova. Na trase jeden jez pod Sutými břehy - sjízdný 
asi 3 m od pravého břehu. Při zvýšeném stavu vody, tj. nad 200 m na vodočtu v Týništi 
nad Orlicí, řeka již místy nesleduje vlastní koryto a jsou zatopeny okolní louky. V tom 
případě se otevírání vody provede u mostu v Česticích a splouvat se bude Divoká Orlice 
od mostu z Čestic k loděnici v Týništi nad Orlicí.

10. května - 29. ročník srazu vodních turistů v „litickém oblouku“ a splutí 
úseku Divoké Orlice z Bohousové do Potštejna (10 km), obtížnost I.-II.
Zahájení u mostu v Bohousové vedle železniční zastávky v 9.30 hodin. Od 10.00 do 
13.00 hodin je mimo provoz vodní elektrárna v Liticích nad Orlicí. Voda nadlepšena 
přehradou v Pastvinách.
Pozn. Přehrada pouští vodu pro vodáky pouze 1x v roce - v tento termín. V neděli 11.5. již 
voda nejde.

11. května - 40,. ročník dist. závodů o „Vodácký štít Týniště nad Orlicí a 
Memoriál národního hrdiny kpt. Vendelína Opatrného“.
Závod je určen pro lodě rychlostní a sjezdové a zvlášť pro lodě turistické a slalomové. 
Memoriál jedou pramice P-5. Zahájení před mostem v Doudlebách nad Orlicí u levého 
břehu v 9.30 hodin. Cíl u loděnice SK v Týništi nad Orlicí (22 km, ZW-I). Na trati dva 
jezy - první v Kostelci nad Orlicí (sjízdný jen pro pramice s krytem v levé části jezu), 
druhý asi 0,5 km před cílem u elektrárny v Albrechticích nad Orlicí, jenž všichni přenášejí 
vpravo po břehu.

30. - 31. srpna - Letní sraz na Orlici (5. ročník).
Akce je určena pro mládež s doprovodem dospělých týden před školou. Sraz u loděnice 
SK Týniště nad Orlicí. Příjezd je možný již v pátek, nocuje se pod vlastními stany u 
loděnice. V plánu je splutí Tiché a Divoké Orlice i spojené Orlice. Pořadí bude určeno v 
sobotu ráno do 9.00 hodin.
V sobotu večer táborák u loděnice. Při pěkném, teplém počasí mnoho příležitostí ke 
koupání na písčinách přírodního parku Orlice. V případě přívalových dešťů úprava 
programu. Možnost vypůjčení lodí z půjčovny CVOK Kostelec nad Orlicí a 
RAMPAsport Týniště nad Orlicí.
Zahájení u loděnice SK Týniště nad Orlicí v 10.00 hodin. Splutí spojené Orlice v úseku 
přírodního parku Orlice do Štěnkova. Během plavby zastávka na Sutých březích a účast 
na vzpomínkové slavnosti u pomníčku letců padlých ve II. světové válce.

Informace: Lukáš Vondráček, T.G.Masaryka 957, Týniště nad Orlicí, tel.: 732 680 548
Email: 
http: 
        
Od 15. dubna 2008 bude otevřena v bývalém areálu podniku Piana v Týništi 
nad Orlicí prodejna RAMPAsport, prodejna sportovních potřeb, půjčovna lodí a 
vodáckých potřeb a bufet. Možnost přespání. Prodejní výstava stanů a spacích pytlů 
( ).
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vonlukasek@seznam.cz
www.tyniste.cz
www.svediroh.zamberk.cz

www.rampasport.cz



Loď Pinta na hřišti U Dubu

Půdorys
hřiště U Dubu
po dokončení - 
- studie

Budoucí zařízení 
hřiště U Dubu - studie
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Přihláška

za člena občanského sdružení "Spolek přátel města Týniště nad Orlicí"
Mírové náměstí 90, Týniště nad Orlicí, IČO  22692096

Jméno .......................................... Příjmení ...................................................................

Bydliště ...........................................................................................................................

 e-mail (není nutné) ..................................................

          Datum …………………….               Podpis …………………………………..

Upozorňujeme občany,
že první splátka za svoz komunálního odpadu je splatná 

do 30. dubna 2008
Roční sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za 
osobu

Poplatek je možno uhradit:
- hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondělí od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
      středa   od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod

 - bankovním převodem na účet číslo: 
   19-1240103329/0800, jako variabilní symbol  
   rodné číslo plátce
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- zlepšení kvality služeb a současného stavu závisí na ochotě a možnostech pracovníků 
místní samosprávy

- zlepšení údržby silnic v zimě
- zlepšit hlavně informace - naprosto chybí podpora města, co se týče využití některých 

fondů EU
- umožnit vjezd do průmyslové zóny SITINY
- údržba komunikací, chodníků po celém městě, nejen v jeho centru, i příjezd do města je 

důležitý, možná i důležitější
- stavební odbor by měl být obsazen personálně tak, aby včas a kvalifikovaně vydával 

potřebná rozhodnutí
Úplné znění analytické části průzkumu podnikatelského prostředí s přehlednými 
tabulkami a grafy najdete na .

CEP Hradec Králové
www.tyniste.cz



A co děti, mají si kde hrát?”
“
Milí spoluobčané,

hriste.tyniste@tiscali.cz

Za koordinační tým dětských hřišť v Týništi  nad Orlicí Mgr. Kateřina Guldánová
Snažíme se, abychom si nemuseli pokládat otázku: 
"A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?“
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Možná si někteří z Vás všimli aktivity skupiny nadšenců z řad rodičů, kteří v roce 2006 
iniciovali PETICI za dětská hřiště v Týništi nad Orlicí. K tomuto konání je donutil fakt, 
že v našem městě problematika dětských hřišť nebyla několik desítek let řešena, čemuž 
odpovídal i stav zbylých herních prvků z dob minulých. Nejen že nesplňovaly normy 
EU, ale zároveň byly pro děti životu nebezpečné. Před dvěma roky v Týništi 
neexistovalo žádné dětské hřiště, které by odpovídalo moderním evropským 
standardům.
Na základě množství sesbíraných podpisů z petičních archů jsme usoudili, že je 
důležité tento problém řešit, a proto jsme se v únoru 2007 sešli s panem starostou 
Matičkou a zastupiteli města. Na této schůzce jsme informovali zastupitele o 
výsledcích petiční akce a domluvili se na zřízení koordinačního týmu, který má za úkol 
vytypování lokalit pro zřízení nových hřišť, výběr herních prvků, výběr dodavatele a 
celkovou koncepci rozvoje dětských hřišť v Týništi. Zároveň bylo přislíbeno ze strany 
městského úřadu, že torza nebezpečných herních prvků budou odstraněna a herní 
prvky, které nebrání v bezpečném užívání, budou opraveny a uvedeny v užívání. To 
bylo uskutečněno hned v příštích týdnech.
Již na přelomu roku 2006/07 město zakoupilo herní prvky pro hřiště v parku, které bylo 
uvedeno do provozu v červnu minulého roku. Konkrétním výsledkem snažení 
koordinačního týmu byla realizace 1. etapy budování dětského hřiště v lokalitě U Dubu. 
K týnišťským břehům připlula v červnu loňského roku loď PINTA,  herní prvek z 
akátového dřeva vyhovující normám pro výstavbu dětských hřišť.
Z výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště U Dubu byla vybrána z více jak 50 
firem firma TR Antoš Turnov.
V letošním roce byla domluvena  2. etapa výstavby dětského hřiště U Dubu, která by 
významným způsobem měla vylepšit podmínky vyžití pro naše děti. Již v těchto dnech 
probíhá vytýčení celého hřiště pro účely oplocení a následně proběhne realizace 
dodávky herních prvků včetně dopadových ploch. Tak jako u dětského hřiště v 
městském parku bude i hřiště U Dubu opatřeno provozním řádem a již je mu přidělen 
správce, který bude zajišťovat dohled nad hřištěm (pořádek a technický stav 
jednotlivých herních prvků, koordinaci údržby hřiště technickými službami - sekání, 
technická údržba).
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na tomto projektu podílejí, a zejména pak 
Městskému úřadu (Ing. Jaroslavu Matičkovi a panu Zdeňku Hejnovi) a 
následujícím firmám, které svým příspěvkem podpořily projekt výstavby dětských 
hřišť:
        1. K.T.O. International s.r.o.  Třebechovice p. O.  pan Lukáš Ráček

2. INGTOP METAL, s.r.o.  Týniště nad Orlicí 
3. MURPHYS CZ s.r.o.  Třebechovice pod Orebem  pan Špryňar
4. BARD MORAVIA s.r.o.  Týniště nad Orlicí 
5. Ing. Miroslav Mizera - JSM Hradec Králové - Týniště nad Orlicí

Vaše náměty, poznámky prosím směřujte na e-mailovou adresu: 

PODĚKOVÁNÍ GERIATRICKÉHO CENTRA
Již několik let každý týden v úterý dopoledne docházejí do Geriatrického centra v 
Týništi n.O. paní Miroslava Zemánková a paní Eva Pichová. Svým zpěvem 
doprovázeným hrou na tahací harmoniku (akordeon)  a klavír těší naše seniory a 
přinášejí jim dobrou náladu.
Za tuto jejich obětavou, dobrovolnou činnost jim patří naše  velké poděkování.

Obyvatelé a  pracovníci Geriatrického centra.

 

Z našich škol
Vynikající úspěch literárně-dramatického oboru 
týnišťské ZUŠ

Ve středu 27.2.2008 soutěžili sóloví recitátoři o postup do národního kola nejlepších 
recitátorů  na 51. celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov. 
Veronika Půlpánová, žákyně Bc. Jitky Říčařové, získala v I. kategorii (do 17 let) 
1. místo s postupem.
Výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
Do okresního kola byli vybráni 4 žáci týnišťské ZUŠ. V konkurenci žáků ze ZUŠ 
Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Dobrušky a Opočna získali jedno 2. a 
jedno 3. místo a dvě čestná uznání. Filip Kolář byl navíc oceněn za nejlepší jazzový 
výkon v soutěži.
Výsledky:
kategorie umístění                       jméno soutěžícího        vyučující
2. 2. místo                        Ondřej Blažek              Milena Vernerová
5. čestné uznání               Lucie Vojtěchová          Mgr. Blanka Skalická
7. 3. místo                        Filip Kolář                    Mgr. Karel Koldinský

Diplom za nejlepší jazzový výkon
7. čestné uznání               Petra Boudková             Mgr. Blanka Skalická
Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k pěkným výsledkům v soutěžích a děkuji za 
reprezentaci týnišťské ZUŠ.
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                           
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Nicol Valentová
Dominik Kašpar
Martin Krupka

94 let 
Jan Uhlíř

85 let 
Oldřich Rücker
          
80 let 
Květoslava Pospěchová
Jaroslav Šmída
Zdenka Cvejnová
Žofie Linhartová
Zdeněk Horák
Jaroslava Marčíková

Josefa Pavlínková (95)
Božena Kittlerová (82)
Josef Čepelka (51)
Vlasta Peterková (60)

Společenská kronika

Poděkování

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti paní Čápové a paní 
Michálkové a členkám Červeného kříže paní Bílkové a paní 
Kulhánkové za blahopřání k mému životnímu jubileu.

                                                                                      Paní Valentová

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, všem kamarádům a známým 
za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

                                                                                              Karel Tomáš
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Milan Petřík
Datum narození: 26. 1. 1963                                 Bydliště: Dobruška
Stav: rozvedený                                                    Děti: Tomáš (26), Markéta (21)
Hráčská kariéra: Dobruška, Nové Město n. M., Přepychy, Ohnišov, Dobruška 
Trenérská kariéra:1987-1990 Dobruška, 1990-1993 Náchod, 1993-1996 Dobruška, 
1996-2001 SK Hradec Králové, 2001-2002 Mladá Boleslav, 2002-2003 Čelákovice, 
2003-2004 FK AS Pardubice, 2004-2007 Náchod/Deštné, 2008 SK Týniště n.O.

Černý věří v klidný střed tabulky

Za zimní přípravou a příchodem nových posil se ohlédl týnišťský kapitán. 
S kapitánskou páskou na rukávu a přáním dokormidlovat svůj tým do klidných vod 
středu tabulky povede (stejně jako v první polovině soutěže) týnišťskou fotbalovou 
armádu vstříc tvrdým jarním divizním bitvám pracovitý záložník a tvůrce hry DAVID 
ČERNÝ.

Zimní přípravu jste absolvovali  pod novým trenérem Milanem Petříkem. Jak jste 
se spoluhráči snášeli především nepopulární zimní dril?
Nikdo z nás se na ni samozřejmě netěšil, nicméně je to potřeba. Vždyť ze zimní přípravy 
prakticky žijeme celou sezonu. Ta letošní byla s ohledem na dohrávku v Hlavici přece jen 
o něco kratší a ty dva měsíce se daly vydržet. Příprava byla poměrně náročná, a přestože 
se některým z nás nevyhnuly nemoci, zvládli jsme ji a věřím, že vše zúročíme na hřišti. 
Nejprve jsme nabírali objem a postupně přišel ke slovu i balon,  příprava se příliš nelišila 
od té předchozí letní s Lubošem Kubíkem.

V týnišťském dresu se objevilo několik nových hráčů. Troufnete si odhadnout, zda 
je současný kádr oproti podzimu silnější?
To je velmi těžká otázka, na kterou odpoví teprve průběh jara. Já však doufám, že se tým 
navzdory odchodu řady hráčů podařilo vhodně doplnit a bude to ke prospěchu. Danč je 
mladý, vysoký, rychlonohý útočník se solidním zakončením a při troše štěstí se mu snad 
podaří nějaký ten gól vstřelit. Vlado Gavula je velmi kvalitní fotbalista s druholigovými 
zkušenostmi, který je pro nás přínosem,  to je bez debat. Brankář Pišta má postavu na 
gólmana vynikající, je pohyblivý a věřím, že díky jemu ani na tomto důležitém postu 
nebudeme mít problém.

Čím chcete na jarní domácí zápasy v Olšině přilákat fanoušky především tak, aby 
jich chodilo ještě více?
Rádi bychom svým příznivcům předváděli pěkný útočný fotbal a získávali na svém 
trávníku co nejvíce bodů, Aby se diváci do ochozů v Olšině rádi vraceli.
Kam podle vašeho názoru sahají ambice vašeho týmu v jarních divizních odvetách?
Hráčský kádr doznal během zimní přestávky částečné obměny a nevíme, jak to bude 
vypadat. Navzdory této skutečnosti však věřím, že je v našich silách a možnostech 
pohybovat se v klidném středu tabulky a záchranářským starostem se vyhnout velkým 
obloukem.

S novým trenérem týnišťských fotbalistů Milanem Petříkem a s kapitánem 
fotbalového týmu Davidem Černým hovořil Miloslav Hlavatý.
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Vzpomínka

Není pravda, že čas všechny rány zhojí, v srdci však smutek, žal a vzpomínky zůstávají.
29.března tomu bude 22 let, co zemřel náš drahý tatínek pan Ladislav Sedláček a 
2.května již 7 let, co odešla jeho drahá manželka a naše maminka paní Růžena 
Sedláčková z Petrovic.
Drazí rodiče, nikdy na Vaši lásku nezapomeneme.

Dcera Laďka s manželem,
                                                                                             syn Honzík s manželkou,

                                                                                           snacha Antonie Sedláčková,
                                                                               vnoučata a pravnoučata s rodinami.

Dne 6.dubna 2008 uplyne jeden rok, co naposledy bolestí přestalo tlouci srdce našeho 
drahého manžela, tatínka, tchána, dědečka, bratra, švagra a strýce pana Josefa 
Sedláčka, rodáka z Petrovic, který se týden co týden vracel do rodné chalupy za svými 
sourozenci.
Drahý, co jiného Ti dnes už můžeme dát, jen kytici rudých květů na hrob a s bolestí v 
srdci vzpomínat. Jsi stále živý v našich vzpomínkách.

S láskou vzpomíná manželka Antonie,
                                                                                            synové Petr, Josef s rodinou,

                                                                sestra Laďka Svobodová s manželem 
Josefem a bratr Honzík s manželkou Járou.

27. dubna uplyne rok, co jsem ztratila svého milovaného manžela pana Vladimíra 
Opatrného. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manželka.

Dne 30. dubna uplynee 20 let od úmrtí pana Jana Kupky z Týniště nad Orlicí.
Vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinami.

Český červený kříž pořádá 
SBĚR OŠACENÍ

ve dnech 7.4.2008 (pondělí)
8.4.2008 (úterý)
9.4.2008 (středa)

Místem sběru je divadelní šatna kulturního domu.
Otevřena bude od 9,00 hodin do 17,00 hodin.
POZOR, sbírají se také brýle!
Za účast na této akci Vám děkuje ČČK.

Mgr. Milena Herelová 
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Kde podle vás týništ'ské mužstvo nejvíce tlačí bota?
Jak už jsem se zmínil, trápí nás úzký hráčský kádr, který čítá do pole třináct fotbalistů, 
což je málo. Pokud by toho hráči s ohledem na konkurenci zneužili, mohl by nastat 
problém. Pevně však věřím, že ti, kteří tady zůstali, budou makat naplno tak, jak si to 
dnešní fotbal žádá. Do konce přestupného termínu musíme nutně sehnat minimálně 
jednoho levonohého hráče. 

Koho považujete za nejžhavějšího kandidáta na postup do české fotbalové ligy a 
kterým týmům nakonec zůstane černý Petr?
Myslím, že o prvenství Hlavice nikdo vůbec nepochybuje. Sestup sice nikomu nepřeji 
nicméně Předměřicím už moc šancí nedávám. O další příčky se poperou týmy, které na 
chvostu figurují nejvíc - tedy Trutnov, Choceň a Holice. Pevně věřím, že do této 
společnosti se nezamotáme my.

Máte z průběhu jarních bojů v divizi C obavy? Bude se podle vašeho názoru vždy 
bojovat fair-play?
Síla současného kádru tady bezesporu je, byť nemáme právě ideální rozlosování, kdy 
se v úvodních kolech představime na trávnících silných soupeřů. Jsem přesvědčený o 
tom, že tým má na to, aby pokračoval v solidních výsledcích, jako tomu bylo na 
podzim, a že co nejdřív získá potřebný počet bodů, aby závěr pro nás proběhl v klidu a 
bez zbytečné nervozity. A ke druhé části otázky - co je dnes v našem státě fair-play? Je 
to smutné, ale musíme se s tím smířit.. .

Kdo by měl tvořit osu týmu, na kterou budete nejvíce spoléhat?
To je složitější. Při variabilních systémech, kterým dávám přednost, musí hráč na 
každém postu splňovat potřebnou kvalitu. A jestli to je například Hrubý, Plašil vzadu, 
nebo vpředu Gavula či Gorol není důležité. Důležitá je souhra celého mužstva a 
kvalitní kolektivní výkon. 

Už víte, kdo bude jedničkou mezi třemi tyčemi?
Také vzhledem k tomu, že Marčišin je momentálně na služební cestě v zahraničí, začne 
v brance určitě Pišta.

Neděsí vás trochu nesmírně těžký úvod? Nejprve cestujete na hřiště suverénního 
lídra, poté na půdu nováčka z Turnova, který se ve druhé polovině podzimu 
výrazně zlepšil. 
Vždycky je samozřejmě lepší vstoupit do úvodu bodovým ziskem. Máme však před 
sebou dlouhou jarní část, máme na svém kontě slušný počet bodů. I kdyby zmíněné 
zápasy pro nás nedopadly dobře, není třeba podléhat skepsi. Věřím, že jsme schopní i v 
těžkém úvodu bodovat.

S jakým cílem vstupujete do jarních odvet?
Rád bych navázal na úspěšnou práci Luboše Kubíka. Na podzim jsem týnišťský tým 
viděl v pěti střetnutích. Přestože se mu doma všechny zápasy herně nepovedly, důležité 
bylo, že neprohrával. To bude i mým cílem - neprohrávat.

Vaše přání těsně před startem?
Byl bych moc rád, aby se hráčům na jaře dařilo. Aby vytvořili dobrou partu a bylo vidět, 
že hrají nejen za sebe, ale za celé mužstvo. K tomu je potřeba zdraví, úspěchy v 
zaměstnání, rodinná pohoda, protože to vše má vliv na výkon v samotných utkáních. I 
když fanoušci v Týništi jsou namlsaní z dobrých výsledků, věřím, že se jim náš fotbal 
bude líbit a rádi se budou do Olšiny vracet.
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CO-KDY-KDE
duben 2008

DIVADLO
12.dubna (sobota) Sen noci svatojánské

Po menší odmlce se na divadelní prkna do Týniště nad Orlicí vrací 
divadelní soubor Symposion ze sousedních Třebechovic pod 
Orebem. Tentokrát Vás přijíždějí pobavit ztvárněním klasické hry 
Villiama Shakespeara v režii Rudolfa Faltejska.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. 
     

KONCERT
7.dubna (pondělí) Recitál Pavla Zemena a Elišky Šímové

Vystoupí klavírista Pavel Zemen ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou a 
houslistka Eliška Šímová z místní ZUŠ.
 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

14.dubna (pondělí) Koncert žáků klavírního oddělení paní učitelky Mileny 
Vernerové spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
 Hosté: žáci ZUŠ Hradec Králové Na Střezině.
 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

21.dubna (pondělí) Den otevřených dveří v Základní umělecké škole v Týništi n. 
O.
Místní ZUŠ zve veřejnost a případné zájemce o studium k prohlídce 
školy.
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout i do výuky.
Škola bude tento den pro veřejnost přístupná od 8,00-11,00 a od 
12,00-17,30 hodin.      

21.dubna(pondělí) Žákovský koncert
                            spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

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

Nový trenér na lavičce fotbalového týmu SK Týniště nad Orlicí
Fotbalisté SK Týniště nad Orlicí vstoupili v sobotu 8.března dohrávkou na hřišti v 
Hlavici pod vedením nového trenéra Milana Petříka do mistrovských bojů v divizi.
Petřík: Chci navázat na Kubíkovy úspěchy.
V sobotu 8.března odpoledne fotbalisté SK Týniště nad Orlicí zahájili jarní mistrovské 
boje v divizní skupině C. O půl třetí rozhodčí Pavel Rauch z Nýřan na Plzeňsku v 
Hlavici na Liberecku zahájil jejich souboj s vedoucím celkem republikové soutěže. 
Zápas byl dohrávkou podzimního 15. kola.
Týnišťský tým vedl nový trenér. Během zimní přestávky internacionála Luboše 
Kubíka, který zamířil do zámoří, nahradil MILAN PETŘÍK. Zkušený kouč získával 
trenérské ostruhy mimo jiné u prvoligových týmů SK Hradec Králové či Mladá 
Boleslav.

Co očekáváte od svého trenérského angažmá v Týništi?
Jako na každé trenérské štaci to, co naplňuje moje svědomí z dobré práce, a zároveň 
radost, o kterou se můžete podělit s hráči, s funkcionáři a diváky. Většinou to dokážete 
dobrou hrou a výsledky. Pikantní na tom je, že moje pozice je o něco složitější, neboť 
nenahrazuji" vyhozeného" trenéra, ale úspěšného. O to práce bude těžší. Přesto věřím, 
že si toto angažmá přiřadím do kolonky úspěšných.

Co vám napověděla zimní příprava?
Je potřeba vidět, že divize je spíše na amatérské úrovni a od toho se vše odvíjí. Jedná se 
především o možnosti hráčů, kteří mají svá zaměstnání a musejí se postarat o rodinu. To 
je totiž na prvním místě a hráči mají fotbal spíše jako koníčka. A podle toho jsme museli 
volit způsob přípravy - nemohli jsme například trénovat pětkrát týdně, nebyli jsme ani 
na soustředění. Příprava probíhala v klasických domácích podmínkách. Zažil jsem 
daleko lepší zimní přípravy. Nicméně co jsme si naplánovali, tak jsme svým způsobem 
splnili. Máme však velmi úzký kádr, a ne všichni hráči se mohli zúčastnit všech 
tréninků. K ideálnímu hernímu projew nám tak stále ještě něco chybí. Doufám,  že nám 
to v úvodu jara nebude chybět. 

Splnilo vedení klubu vaše představy ohledně doplnění hráčského kádru?
Musíme si přiznat, že v zimě došlo v mužstvu k určitému oslabení. Hráči, kteří odešli 
byli velmi platní, šlo o základní stavební kameny mužstva, což platí nejen o 
Poděbradském a Duchničovi, ale především o zkušeném brankáři Ottmarovi - ti nám 
mohou chybět. Máme zde náhradu v podobě perspektivního gólmana z Hradce Králové 
Pišty, který má určitě předpoklady k rozvíjení svého nesporného talentu a 
fyziologických dispozic, protože měří přes dva metry. Nicméně určitě nemá zatím tolik 
zkušeností jako Ottmar. Přesto věřím, že svoji roli zvládne a ve spolupráci s Marčišinem 
vytvoří kvalitní brankářskou dvojici, které se podaří mezeru po Ottmarovi zacelit. 
Radost mám především z příchodu Gavuly, který je typem hráče pro útočný systém, 
který chceme produkovat. Další novou tváří je útočník Radek Danč z Dobrušky. Je to 
vysoký, robustní osmnáctiletý fotbalista, který má před sebou také slibnou perspektivu a 
v přípravných zápasech se prosadil i gólově. Věřím, že splní moje představy střelce.
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JINÉ AKCE
5.dubna  (sobota) Otvírání Orlice 

 Sjíždí se úsek sp. Orlice od loděnice SK do Krňovic
 Zahájení u loděnice SK Týniště n.Orl. v 10,00 hodin.
Pořádají TOM č.5912, Kolumbus a KČT, klub Alba Týniště nad 
Orlicí ve spolupráci s oddílem vodní turistiky ČSK Sk Týniště nad 
Orlicí.
    

26.dubna (sobota) ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Začátek je v 9,00 hodin, ukončení v 11,00 hodin.
Zápis proběhne v pokladně kulturního domu.
Kurzovné: 1200,-Kč   Garde: 300,-Kč
Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 25 párů!!! Přijďte 
včas!!!  
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

V květnu se uskuteční

1.května (čtvrtek) MÁJOVÝ JARMARK
 Program na Mírovém náměstí zahájí v 9,00 hodin koncert Velkého 
dechového orchestru ZUŠ z Týniště nad Orlicí pod taktovkou 
dirigenta Antonína Závodního. 
 V 10,00 hodin vystoupí děti z MŠ U Dubu a MŠ Město.

                          V 10,30 hodin vystoupí slovácká dechová kapela 
ROZMARÝNKA  z Vlčnova.
 Na celé dopoledne je zajištěn stánkový prodej a občerstvení.
 V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční na 
divadelním sále kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.   

1. května (čtvrtek) 1. MÁJ - OSLAVY SVÁTKU PRÁCE
 Začátek v 9,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí.

1. května (čtvrtek) MEMORIÁL J. HOLICKÉHO
 Místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže.
 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 
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V okolních obcích se v Křivicích uskutečnilo vykoupení pozemku pod hřištěm tamního 
Sokola, dále se zde vybudovaly sprchy pro hosty a následovala oprava střechy. V dubnu 
se pálily čarodějnice, Den dětí oddíl Sokola Křivice oslavil zájezdem do Dětenic.
V Petrovicích v měsíci dubnu proběhla tradiční akce „Čarodějnice“, v měsíci červnu 
Dětský den a v měsíci srpnu se konala „Vavřinecká pouť“, kterou spolupořádal sportovní 
klub s občanským sdružením, mysliveckým sdružením a AČR (Svazarm) Petrovice. 
Sportovní klub finančně přispěl na akci „Rozsvícení vánočního stromku“, která se 
uskutečnila v Petrovicích poprvé. Akce se setkala s velkým zájmem občanů. V průběhu 
roku probíhaly práce na zlepšení vybavenosti sportovního areálu, bylo zřízeno 
tréninkové hřiště s osvětlením a pro udržování travnatého povrchu hřiště v letních 
měsících bylo zakoupeno za pomoci sponzorů pojízdné zavlažovací zařízení. Taktéž 
díky sponzorům byla zkulturněná klubová místnost pro hráče i veřejnost. Díky patří 
všem, kteří ve svém volném čase pomáhali a chtějí pomáhat sportovnímu klubu.
Hráči kopané okresního přeboru II. se třídy v podzimní sezóně umístili na slušném 
čtvrtém místě. Díky jim za to.
V obci Rašovice je možnost využít ke sportovním aktivitám budovu bývalé školy, ale 
bohužel se zatím nenašel nikdo, kdo by přišel s nápadem sportovně se vyžít. Najde se 
někdo?
Před několika lety, kdy byl starostou města Ing. Josef Daniel, vznikla na městském úřadě 
tradice oceňovat bývalé sportovce k jejich významnému životnímu jubileu. V této tradici 
pokračuje i současný starosta Ing. Jaroslav Matička. Oběma patří veliký dík.

Jan Kouba

Na podzim roku 2007 proběhlo na městském úřadě setkání s bývalými sportovci při 
příležitosti jejich životního jubilea panem Jiřím Marčíkem, Jaroslavem Malým a Jiřím 
Dostálem. Na fotografii vidíte i Táňu Metelkovou, naši nejúspěšnější sportovkyni, která 
byla na jaře vyhlášena nejlepší atletkou roku 2007 Královéhradeckého kraje. Oceněn byl 
i pan Bohuslav Forejtek za dlouholeté organizovaní Cyklorallye Juráška.
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Podzimu bylo čtyřicet  (4. pokračování)
Poslední desítka je radostná už proto, že bude končit moje psaní na toto téma. Tak 
vzhůru do ní.
XXXI. TDP zahajoval soubor z Chocně (také Jirásek) s komedií Charlesova teta. Je to 
velmi krásná fraška  a já ji  musím vzpomenout. Já jsem tuto roli, kdy študáci udělají pro 
lásku všechno, chlap se přestrojí za tetu a teta opravdu přijede, v Týništi hrál. A jaká  
další podobnost? Podobně jako v Únosu Sabinek tyto role hráli v Praze Lubomír Lipský 
a v Pardubicích Milan Sandhaus. A znovu a znovu opakuji, aniž bych se srovnával, snad 
jsem to nezkazil.
Tradiční kolegové z Úpice přivezli Strakonického dudáka - klasiku, samozřejmě po 
jejich, ale na českou dramaturgii a J.K.Tyla jsme nezapomněli. Náš také trvalý host z 
Jičína v čele s kolegou Zajíčkem a kmenovým režisérem Josefem Ledkem přivezli 
dobovou věc Tři Marie a Mastičkář.
Týnišťský soubor opět zpíval. Byla to „baťovsko-podnikatelská“ opereta Mé štěstí má 
zlaté vlasy aneb Ševcovská opereta. Myslím, že se povedla, bez ohledu na to, že jsem 
pod ní podepsán. Vynikl v ní i náš tehdy nový kolega Petr Říha. Nevím, jak se dostal na 
jeviště, protože po něm neuměl ani chodit, ale dnes je divadelní suverén.
Poprvé hrál u divadla Mladý týnišťský Big band ZUŠ a dirigoval Pavel Plašil. Ten až po 
dlouhé době, hráli jsme to téměř dva roky, mi řekl: „Honzo, kdybys věděl, kolik nocí 
jsem prochodil a říkal si, ty vole, proč jsi to bral.!“ A ono to všechno dopadlo dobře a i 
ten Pavel byl myslím spokojen.
Ještě mám jednu vzpomínku na Budislav u Litomyšle. Tam má Eva Drábková chalupu a 
tam jsme tehdy slavili její jubileum. (Nu co? Padesátku!). Ona je vždycky nad věcí a 
zpětné zveřejnění přežije. Když jsme tam přijeli do přírodního prostoru, kde se hraje, 
bylo tam připraveno pro orchestr tak malé podium, že Pavel Plašil prohlásil: „Tady 
bude dneska hrát kvarteto?“ Dlužno dodat, že nesmírně pohyblivý starosta Budislavi 
(jezdil na mopedu) všechno okamžitě zařídil a během hodiny tam stálo pódium pro 15 
kluků.
Jak vzpomínám, hráli jsme to téměř dva roky a skončili jsme proto, že nám skončila v 
„jináči“ sólistka, která u nás hrála první roli a perfektně - Vlaďka Šťovíčková. A hraje 
perfektně dál v Temnu. Tehdy měla na hlavě čepici po Evě Veškrnové, sestry Dagmar, 
která byla přední sólistkou operety v Brně. Myslím ševcovskou.
XXXII. TDP 1999 - to už pod hlavičkou našeho souboru  Jirásek hrála skupina Temno. 
Parta, která se po různých personálních změnách ustálila a pod vedením Evy Drábkové 
září dodnes. Eva dokázala tyto začínající divadelníky dovést k maximu. Důkazem je 
jejich zatím poslední inscenace Vrány. Ale to bych předbíhal. Úplně první jejich 
divadlo bylo „Unikání neboli cynismus“, kterou nehráli na TDP, ale 12.6.1998.
Na TDP nacvičili krásnou věc vynikajícího autora Milana Kundery Dvě uši, dvě svatby. 
Tuto hru hrálo v 60. letech Divadlo na zábradlí v titulní roli s hostujícím Milošem 
Kopeckým (V roli ředitele školy.)  U nás ho hrál nezaměnitelně David Šalata, 
bezesporu špice v souboru Temno. Naše neúprosná kritička Jana Albrechtová, o které 
jsem už dříve psal, napsala: „Divadlo bylo plné, režie vtipně využila živého vystoupení 
dětí z MŠ i role školnice, která nás umravňovala už od dveří. Byl to nelíčeně radostný 
večer.“
Opět jsme měli málem průšvih s DILIÍ, autorskou agenturou, která nám zase přišla na 
to, že to hrajeme „načerno“. Milan Kundera, žijící nyní ve Francii, je prý tuze, tuze 
nerad, když se jeho hry hrají v Česku, a je prý velmi protivný. Ale jako vždy všechno 
vyšumělo do ztracena.

14

Ohlédnutí za rokem 2007 v oblasti sportu

Začátkem roku, konkrétně 14. dubna 2007, se v sále hotelu Orlice v rámci výročí 85 let 
atletiky v Týništi nad Orlicí sešlo k přátelskému setkání 125 bývalých i současných 
atletů, funkcionářů a významných hostů.
Na tomto setkání byli vyhodnoceni nejlepší atleti historie: v mužích Roman Šebrle 
(pohár převzala jeho sestra) a za ženy byla oceněna Mgr. Táňa Metelková.
K životnímu jubileu byl oceněn pan Jiří Dostál za celoživotní činnost ve sportu, 
zejména v atletice. Pohár mu předal pan starosta Ing. Matička.
Táňa Metelková byla členkou českého družstva, kterému na mistrovství světa v běhu 
do vrchu ve Švýcarsku vybojovala titul vícemistra světa. Druhé místo  obsadila česká 
reprezentace také na mistrovství starého kontinentu ve francouzských Pyrenejích s 
Metelkovou v sestavě. Týnišťská vytrvalkyně získala na mistrovství České republiky v 
běhu do vrchu v Janských Lázních stříbrnou medaili a bronz si odvezla z Frýdku - 
Místku, kde se uskutečnil republikový šampionát v přespolním běhu. Z dalšího 
bronzového kovu se Táňa Metelková těšila v Poděbradech na mistrovství České 
republiky v půlmaratónu.
V průběhu roku byli úspěšní opět ultramaratónci MUDr. Jan Ondruš a Vlasta Dvořáček, 
kteří získali tituly a medaile za běh 24 hodin, 48 hodin a 100 km. Úspěšně startovali i v 
zahraničí.
Družstvo žen bylo třetí v druhé lize. Mladší žáci třetí v oblastním přeboru, muži ve 
stejné soutěži pátí. Úspěšná byla i družstva mladších žáků a žákyň v oblastním přeboru.
Proběhla i tradiční již 16. Týnišťská desítka s rekordním počtem 141 účastníků z celé 
republiky. Na zdárném průběhu závodu má největší zásluhu pan Václav Goldbach a 
jeho manželka za asistence Ing. Metelky, pana Stejskala a dalších. Dům dětí a mládeže 
zařadil do soutěže závody dětí. Startujících bylo 27. Organizaci závodu zajišťovala Ing. 
Kuklová.
Nesmím zapomenout na tradiční již 25. ročník Cyklorallye Juráška, kterého se 
zúčastnilo 119 závodníků. V tomto závodě nejde o vítězství ani o rekordy, ale o ověření 
své fyzické kondice a radost z pohybu. Celý závod sleduje doprovodné vozidlo, které v 
případě problémů poskytne pomoc, na Dobrošově se promění v občerstvovací stanici a 
dále se pokračuje na Jurášku, kde je připraven pro závodníky výborný guláš. Po 
krátkém odpočinku se vracejí závodníci zpět do Týniště. Vyhodnocení celé akce je v 
sále hotelu Orlice. Zde tradičně účastníci dostávají medaile a diplomy a je pro ně 
připravena tombola. Tuto tradiční akci už řadu let pořádá Město Týniště nad Orlicí, 
hlavní organizátor je Bohuslav Forejtek s rodinnými příslušníky a dále p. Čížková a 
Procházková. Celá akce je zakončena taneční zábavou.
Dále proběhla rekonstrukce kabin na hřišti v Olšině za pomoci mnoha brigádníků, 
kterým patří naše díky, hlavně p. Marku Winklerovi, který zapojil i svoji rodinu, a dále 
p. Milanu Vavrečkovi. S prací pomáhal i hlavní sponzor týništského fotbalu p. 
Otčenášek, který mimo jiné oslavil jubileum, k němuž mu touto cestou ještě jednou 
přejeme hodně zdraví. Při tradičním pálení čarodějnic na hřišti V Olšině budou mít  
občané možnost si nově vybudované kabiny prohlédnout.
Tenisový oddíl pořádal několik turnajů neregistrovaných hráčů. Organizaci zajišťuje 
výbor tenisového oddílu.
Ve druhé polovině srpna začala díky státní dotaci a dofinancování města dlouho 
očekávaná rekonstrukce stadionu. Běžecká dráha byla rozšířena na šest drah a o další 
potřebné zázemí. Práce měly být hotovy do konce roku, ale zima přišla dřív než 
obvykle, takže dokončení proběhne na jaře. Stadion bude slavnostně otevřen za účasti 
významných osobností začátkem června 2008. V rámci oslav proběhnou závody  II. 
ligy žen a další kvalitní závody.
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Tento ročník podzimu byl excelentní i v dalším obsazení. Hráli tu ochotníci z Ústí nad 
Orlicí podle Molierova Lakomce přepis Dám zatknout i policii a kamarádi z Dobrušky 
zahráli a zazpívali nezapomenutelnou Noc na Karlštejně v režii - koho jiného - než 
Václava Čápa. Melodie Karla Svobody si zpívali diváci ještě celý týden. Divadlo Studna 
z Brna na tomto TDP uvedlo v podání jednoho herce pro děti netradiční, ale velice 
působivé zpracování příběhů Bajaji a Robinsona Crusoa.
XXXIII. TDP 2000 - dožili jsme se tohoto přelomu století a pořádáme divadelní festival 
dál. Na tento historicky přelomový ročník nám přivezly kromě pohádek z Havlíčkova 
Brodu O statečném Jankovi a z Kostelce nad Orlicí O mlynářském synku Jankovi, 
soubory z Rychnova nad Kněžnou Werichovu Tetu z Bruselu a ze Solnice Vánoce u 
Cupiellů.
Soubor Temno už najel na svého „krví spřízněného“ autora  Davida Drábka, kterému 
rozumějí, a jeho Kostlivce. Tentokrát to byl Kostlivec v silonkách a navodil atmosféru 
strachu z toho, kam až může lidstvo svou pasivitou a konzumací při vysílání televize 
zajít. David psal v té době moderní kabarety.
A nyní něco o Davidu Drábkovi. Týnišťský rodák pochází z divadelnické ochotnické 
rodiny. Děda Josef byl velký ochotník a mnohaletý předseda souboru Jirásek, máma Eva 
hraje divadlo od mládí, táta Jarda hrál mnoho let. Samotný David se v Týništi aktivně 
nijak zvlášť divadlu nevěnoval. Prošel několikrát „křovím“ a byl v Mladém divadle, 
které hrálo několik let. Hrály v něm většinou děti týnišťských ochotníků a vedl je tehdy 
Oldřich Trumha. Po maturitě vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v 
Olomouci, obor filmová a divadelní věda. Byl spoluzakladatelem divadelního Studia 
Hořící žirafy (tak se jmenuje i jedna z jeho raných her), kde byl autorem a režisérem 
všech inscenací. Pracoval i jako dramaturg činohry Moravského divadla v Olomouci a 
současně psal a psal. V roce 1995 obdržel cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší hru 
roku za text Jana z parku a v roce 2004 získal ve stejné soutěži první cenu za Akvabely, 
kterou úspěšně uvádělo Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Hra byla přeložena do 
angličtiny, němčiny a španělštiny. Spolupracoval i s divadly v Ostravě, Šumperku a s 
Národním v Brně. Napsal více jak deset her, psal i rozhlasové, dnes je renomovaným 
dramatikem.
Ale abych na něho i něco „prásknul“. Říkalo se, že kdysi dávno ho po Sítinách učil 
kolega Olda Trumha jezdit autem a než došlo k lekci, tak prý obešli obyvatele této čtvrti 
se žádostí, aby v zájmu svého zdraví neopouštěli obydlí. Ale je to nadsázka, že ano, 
Davide? V každém případě naše město mnoho mimořádných rodáků nemá. Toto je jeden 
z úspěšných.
V roce 2000 se k TDP přiřadila krásná soutěž a to Týnišťský literární PARNAS. Je to 
soutěž několika kategorií, která provází TDP dodnes jako jeho nedílnoá součást. 
Založila ji Jitka Březková rozená Pažitná. Zúčastňují se jí pravidelně stálí soutěžící, ale i 
řada nových autorů z celé republiky a kromě dalších cen se uděluje  i cena starosty 
města.
XXXIV. TDP 2001 - Týnišťské Temno zahájilo opět se svým autorem Davidem a jeho 
Kostlivcem v silonkách. Bylo to úspěšné představení, pro diváky něco neobvyklého, a 
proto se po dva roky opakovalo. Při vystoupení Temna se stala tradicí  jedna zajímavost, 
dnes už kolorit. Vždy v předsálí (podotýkám jenom doma v Týništi) je udělána výzdoba, 
která je předzvěstí toho, co se bude hrát. I když tehdy jako vedoucí Kulturního centra 
jsem byl přesvědčen, že to tam dělá jenom nepořádek, dnes mám k tomu skutečné 
pochopení a přeji jim hodně nápadů při tom jejich nepořádku!
Na tomto TDP nám ještě hráli z Ústí nad Orlicí hru Takový trouba na večeři, to byla velká 
legrace. Tuto hru jsem také viděl v Divadle Bez zábradlí v Praze s Václavem Vydrou v 
hlavní roli. Co on předvedl, to je na cenu. Soubor z Deštné v OH nám zahrál pohádku 
Princové jsou na draka a Dobruška s Václavem Čápem nás rozesmála  klasickými 
Zvonokosy. Moc jsme se bavili, ale ceny už se neudílely.
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Jaká byla letos na závodech konkurence? Narážím na neúčast družstva Horských 
vůdců z Rakouska, kteří tuto soutěž čtyřikrát po sobě vyhráli.
Jejich neúčast nás hodně mrzela. Já osobně si myslím, že pokud by přijeli ve stejném 
složení jako loni, určitě by neměli nic jistého. Loni jsme museli ze závodu (z důvodu 
zranění) odstoupit z prvního místa a měli jsme dost velký náskok i na ně. Ale i družstva z 
Náměště nad Oslavou, University obrany Brno a 4. brigády rychlého nasazení Žatec 
měla letos vyšší kvalitu než loni. 

Kolik družstev se závodu zúčastnilo a jaká byla mezinárodní účast?
Celkem startovalo 19 družstev. Ze zahraničí se zúčastnily hlídky z Německa, Belgie 
a Slovenska.  

Co chybělo k tomu, abyste letos zvítězili?
Aby nepřijelo družstvo z Náměště (smích). Ne vážně, nasbírali jsme celkem 1208 bodů a 
na první místo nám chybělo 13 bodů, což je v takovém závodě nic. Dvě disciplíny jsme 
zkazili, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Spíš mrzí 60 bodů, o které jsme přišli kvůli 20 
sekundám. Devět hodin makáte a rozdíl je tak malý! To si pak řeknete: „Kdybych se 
jednou nenapil, mohli jsme vyhrát.”

Dají se zkušenosti z tohoto závodu uplatnit ve vojenské praxi?
Z mého pohledu stoprocentně. Výborná fyzická kondice, znalosti z topografie, střelba, 
improvizace, řešení kritických situací na prahu vyčerpání a týmový duch, to všechno 
jsou záležitosti, které zužitkuje každý voják. Winter Survival je zaměřením spíše pro 
specializované jednotky, a tak jsme hrdí, že dokážeme jako logistický útvar porážet 
vojáky, pro které jsou extrémní situace denním chlebem. Porazit např. 4. brigádu 
rychlého nasazení Žatec je pro nás cenný skalp.

Jak byl přijat výsledek v závodu ve vašem okolí?
Tak určitě naše blízké okolí závod bedlivě sledovalo jak na internetu, tak v televizi. 
Ve vojenském prostředí je závod dost sledovaný, přesto jsme až překvapeni, kdo všechno 
o nás věděl. Hodně lidí nám blahopřálo a vyjádřilo obdiv. To nás všechny moc těší, ale 
myslím si, že víc než obdiv okolí je pro nás cenný pocit vlastního uspokojení. Ten, kdo 
závod nikdy neabsolvoval, může jen těžko posoudit, kolik sil stojí závod vůbec dokončit, 
natož bojovat o přední příčky. Taky proto je během závodu mezi účastníky cítit vzájemná 
úcta, a to jsem u jiných závodů nezažil.

Ty osobně jsi startoval už potřetí. Máš ještě motivaci pro další závody?
Tak pokud dostanu od svého velitele zelenou, určitě budu chtít i příště poměřit síly s 
ostatními vojáky. Winter Survival je nejtěžší a nejprestižnější vojenský závod, takže tam 
nechci chybět a to myslím mluvím i za ostatní kluky z našeho družstva. Teď jsem ale rád, 
že to mám za sebou. Je nám všem jasné, že všechno kromě stupňů vítězů se příště bude 
brát jako neúspěch a já bych to cítil asi stejně. Věřím, že pokud budeme zdravotně v 
pořádku a zůstaneme ve stejném složení, můžeme se i příští rok měřit s těmi nejlepšími. 

Pro čtenáře Zpravodaje se ptala tisková mluvčí Mgr. I. Šťastná.
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U divadla se stává cokoli a kromě vlastního úmrtí není důvod nehrát. I ochotníci musejí 
hrát za každých životních situací. Přidám vzpomínku člena souboru Temno a dnešního 
vedoucího Kulturního centra Libora Stolína: „Když jsme hráli Kostlivce v silonkách v 
Červeném Kostelci, jela tam půlka souboru s nachlazením. V jedné roli si zahrála i paní 
režisérka. Hrála opilou chůvu a ve chvíli, kdy vstoupila na scénu, se motala, bourala 
kulisy a my si říkali, jak krásně se do role „položila“. Po představení jsme ji všichni 
chválili, ale z Evičky vypadlo, že ráno měla takovou rýmu a kašel, že si vzala kapky, a 
přišlo jí to málo a „ tak jsem je před představením pro jistotu vypila celé, a když jsem šla 
na scénu, viděla jsem vás všechny jako v mlze.“
XXXV. TDP - 2002 - podzim výjimečný pro divadelní soubor Jirásek, skupinu Temno. 
Nacvičovali vlastní úpravu hry souboru „Buchty a loutky“ z Prahy a hra se jmenuje 
Meresjev. Nemá to vůbec co dělat s legendární historií pilota. Tuto hru hraje soubor 
dodnes, král ji více než 50krát. Ekonom by řekl, že taková je poptávka. Na tomto 
představení se všude diváci, kteří vědí, na co jdou,  nesmírně baví. Je to rekord. Žádná 
inscenace od roku 1883 tolik repríz neměla. Hráli v Praze, Poděbradech, Hradci Králové, 
až po nejmenší štace jako např. v Dolanech u Jaroměře, Borohrádku - a právě zde opět 
vzpomíná Libor Stolín: „V Dolanech začíná druhá půlka představení Meresjev, opona se 
roztahuje a my najednou s hrůzou zjišťujeme, že nám chybí „muž v bezvědomí“. 
Režisérka upalovala do šatny, kde v klidu seděl Jirka Novák a říká mu: „Ty s námi dnes 
už nehraješ?“ A on v klidu: „A že mně to nikdo neřek? Tak já jdu na tu scénu!“ V klidu 
přišel na scénu, jakoby nic a „upadl do bezvědomí“. Hlediště propuklo v obrovskýjásot a 
aplaus.
Jubilejní podzim ozdobila ještě CAMI(áda) z Ústí nad Orlicí., s pohádkou zavítalo 
tentokrát divadlo Na Věži z Jičína a hra Volá Melbourne z Úpice. Ti, mám dojem, u nás 
hráli zatím naposledy.
Rok 2003 a XXXVI. TDP - rok připadající na 120. výročí vzniku Divadelního souboru 
Jirásek z Týniště nad Orlicí. Před 120 lety dne 28. června 1883 v hostinci „U Modré 
hvězdy“ byl položen základ Čtenářsko-ochotnické besedy, která ve svých stanovách 
měla mimo jiné uvedeno „zvlášť pořádat divadelní hry.“ A to se daří až do dnešních dnů.
Na podzimu zastupovalo Týniště opět Temno s dalším Kostlivcem, tentokrát s 
Kostlivcem v bufetu. Námět byl znovu o vysílání jakési fiktivní televize, kde morbidno a 
strach z úmrtnosti na této planetě pokročily dál a kostlivci se rozhodli vzít televizi do 
svých rukou. Kabaret černého humoru zabral i tentokrát a diváci to dali patřičně najevo.
Podzim měl pestrou dramaturgii. Hořkou komedii o záležitostech v pohřebních službách 
Amatéři přivezl autor, herec, režisér, učitel a horolezec, vždy kontroverzní, ale vždy 
svůj, Josef Tejkl původem z Kostelce nad Orlicí.. Komedii Zelňačka o návštěvě 
mimozemšťanů u nás sehrál červenokostelecký soubor. Na programu byla i pohádka z 
Vamberka, bláznivá komedie z Jičína Žert, v níž nechyběla satira, ironie a hlubší 

”význam. S kolegy z divadla Na Věži vystoupil i profík  Vladimír Čech, tehdy populární 
“

televizní „Milionář“, a byla tu také koncertně provedená verze jednoho z nejslavnějších 
muzikálů Hair (Vlasy) se zpěváky a herci z Divadla Pyramida Praha. A samozřejmě 
nechyběl ani již IV. ročník Týnišťského literárního Parnasu.

Jan Bohatý - pokračování
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Kostlivec v silonkách: závodník běžec Libor Stolín, uklízeč Kešu Jiří Novák, kostlivkyně 
Pavla Vlčková, Alena Ullrichová, Laďka Šťovíčková, moderátorka v podání Evy Bartošové.

Celé Temno ve hře Meresjev na pionýrské schůzce
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Survival znamená schopnost přežít

Armádní Winter Survival je vytrvalostní víceboj, simulující činnost vojenských hlídek
v zimním terénu. Letošní 14. ročník odstartoval 27.ledna 2008. Tento ojedinělý, 
extrémně obtížný čtyřdenní závod pořádal v Jeseníkách Generální štáb AČR a 
Univerzita obrany Brno. 
V podmínkách Armády ČR je to nejnáročnější sportovní soutěž, která zahrnuje 
adrenalinové „outdoorové“ disciplíny sportovního charakteru a aktivity podobné 
bojovým činnostem jednotlivce a malých skupin v zasněženém horském prostředí. 
Specifikou je i jeho extrémní psychická zátěž. To vše dělá z armádního survivalu 
unikátní závod, který nemá ve světě obdoby. 
Pod vedením podplukovníka gšt. Ing. Jaroslava Jírů se letos na start závodu postavilo 
družstvo vojáků Základny munice z Týniště nad Orlicí ve složení: npor. Michal Pech, 
pprap. Tomáš Doležal a prap. Milan Menzel. V těžké konkurenci naši vojáci vybojovali 
cenné 2. místo. Nejzkušenější člen družstva, prap. Menzel, odpovídal na dotazy.

Jak jste se letos na mezinárodní závod Winter Survival připravovali?
No, nijak zvlášť jsme se nepřipravovali. Jelikož jako jedno z mála družstev nemáme 
mezi sebou žádného instruktora lezení, trénovali jsme dva dny pod dohledem 
instruktora na skalách. Co se týká fyzické kondice, tak na té pracuje každý individuálně 
v rámci své služební tělesné přípravy. Naší výhodou je, že aktivně sportujeme i v 
civilním životě. Ostatní disciplíny jako topografie už jsou spíše o zkušenostech, které se 
na těchto závodech prohlubují.

Mohl bys průběh závodu trochu přiblížit a popsat nejtěžší okamžiky?
Jedná se o čtyřdenní etapový závod tříčlenných družstev. Všechny disciplíny jsou 
obodovány 1-200 body. V první etapě jsme dopoledne museli urazit 6 km na skialpech. 
Jednalo se o výšlapy do sjezdovek a měřené sjezdy. V odpolední části nás čekal biatlon 
na sněžnicích v neupraveném terénu se střelbou ze vzduchovky. Druhá etapa byla 
dvoudenní s přenocováním ve volné přírodě. Hlídky při ní ušly kolem 100 km v 
horském terénu Hrubého Jeseníku, kde zdolávat 200 metrová převýšení je celodenní 
chleba. Družstva musí veškerý materiál nést s sebou. Znamená to, že s pitím, jídlem, 
lezeckým materiálem, prostředky na přespání a povinnou výbavou nesete okolo 20 kg 
na zádech. Na určených stanovištích jsme plnili celkem šest různých survivalovin 
(bodovaných disciplín). V poslední etapě družstvo čekal štafetový závod na běžkách s 
hodem granátu na cíl. Každý jednotlivec musel ujet 6 km samostatně a 6 km společně 
jako družstvo. A kdy nám bylo nejhůř? To asi když jsme hodinu hledali kontrolní bod, 
věděli jsme, že jsme dojeli správně, a on nikde nebyl. No a potom před poslední etapou. 
To jsme se dozvěděli, že čtyři družstva mají mezi sebou minimální bodové rozdíly, a tak 
v boji o medaili budeme muset běžet štafetu „na krev“.

O jaké survivaloviny se jednalo?
Tři disciplíny byly zaměřené na lezení. Jednalo se o zdolávání skal, vytažení raněného, 
zdolávání umělých překážek, skok ze třicetimetrové skály a jiné lezecké dovednosti. 
Další disciplína byla střelba z 9mm pistole na terč, hod nožem a sekerou a poslední byl 
noční azimutový závod družstev.
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Zrcadlo týnišťských podnikatelů
Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí dokonale 
vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.
Dnes to bude v pořadí již 4. firma, která nese název OTČENÁŠEK s.r.o. Týniště nad 
Orlicí. Její jednatel Jaroslav Otčenášek byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi 
n.O. něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Pane Otčenášku, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n.O. 
existuje. Jaké byly její začátky?
Firma byla založena v roce 1992 a zpočátku to byla obchodní firma se stavebninami. Po 
roce působení byla rozšířena na velkoobchod s hutními materiály.
Kde sídlila a sídlí nyní?
Její původní sídlo bylo na území bývalého zemědělského družstva „Orlice“. V roce 
1993 jsme po dohodě s Elitexem pronajali na konci města u silnice E 11 směrem na 
Hradec Králové pozemek. Ten jsme pak odkoupili a již na vlastním pozemku jsme v 

2roce 1993 a poté v roce 2003 postavili nové haly o rozloze 3000m . Nyní je v části těchto 
prostor servisní centrum hutních materiálů.
Co a z jakého materiálu vyrábíte?
My nejsme klasická výrobní firma, jsme firma velkoobchodní s maloobchodním 
prodejem hutních materiálů a stavebnin a dále servisní centrum. Náš servis spočívá v 
dělení studených a pozinkovaných materiálů dle požadavků zákazníků.
Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Prodáváme veškeré hutní i stavební materiály, např. materiály na výrobu radiátorů, 
kontejnerů, pro automobilový průmysl a našimi zákazníky - odběrateli jsou zájemci z 
celé České republiky i ze zahraničí, velké strojírenské firmy i menší podniky. V 
současnosti u nás dochází k velké kumulaci jak importu, tak exportu. Kromě jiného 
jsme specializováni na přesné řezání plechů bez odpadů od tloušťky 0,5mm do 2,5mm. 
Řežeme i jekly, trubky, provádíme pálení autogenem, zařizujeme dopravu našeho zboží 
i pro drobnou klientelu. Provádíme činnost jak velkoobchodní, tak i maloobchodní.
Kolik máte zaměstnanců?
Těch máme v současnosti 30.
Jakou mají profesi?
Od obchodníků přes skladníky až po řidiče. V servisním centru pak máme odborné 
pracovníky k obsluze linek.
A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Po absolvování střední školy jsem nastoupil jako vedoucí zásobování stavebních hmot v 
Jednotě v Kostelci nad Orlicí, poté jsem pracoval jako vedoucí prodejny stavebnin v 
Dobrušce a v roce 1991 jsem začal soukromě podnikat.
Kdo firmu řídí?
Firmu řídím já s kolektivem pracovníků, který je mi oporou.
Proč jste se rozhodl podnikat, proč právě v Týništi n.O. a jak se Vám zde podniká?
Tady bydlím od roku 1958, jsem tu doma a o jiném místě pro podnikání jsem ani 
neuvažoval. Jsem tu spokojen.
Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, na co 
jsem se nezeptala?
Celou dobu svého podnikání se potýkám se skutečností, že naše legislativa nepřeje 
rozvoji středního podnikání. Podnikat by v mém případě nešlo bez osobních kontaktů.  
Od státu jsem nikdy nedostal žádnou dotaci. Podpora středního podnikání přes neustálé 

 18

ujišťování o opaku je na velice slabé úrovni a dle mého názoru v určitém čase nebyla 
absolutně žádná. Jedná se zde pouze o získávání hlasů k volbám, ať už se jedná o 
kteroukoliv stranu. Konkurence firem jako je Ferona a jiné zahraniční koncerny je 
velice tvrdá a uspět v tomto konkurenčním boji není lehké.
Řekl byste nám ještě něco o Vašich dalších aktivitách ve městě?
Kdysi jsem zamýšlel nechat na svém pozemku (u Bobkárny) postavit pro občany města 
market TESCO + Discont. Chyběla však snaha města pozemky sloučit a vystavět 
přístupovou cestu. V současnosti se chystám dokončit a předložit ke koupi především 
mladým lidem 33 bytů v budově bývalé Jelínkovy koželužny (později budovy patřící 
TESLE, ale neuvedené do provozu). Budou to jedny z nejlepších a nejmodernějších 

2bytů ve městě. Dům bude mít podzemní garáže pro 20 aut a 400m  nebytových prostor 
určených k podnikání. Byty budou o velikosti 1 + KK až 4 + KK. Dokončeny budou na 
jaře 2009. Zajímavé je jistě i to, že Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí tam získá 7 
nových bytů pro seniory. Informace najdou čtenáři na Internetu. 
Pro svou osobní radost a potěšení si ve městě dopřávám ještě „drahého koníčka“. Je to 
sport a hlavně fotbal. Rád chodím mezi mladé sportovce, je to můj způsob relaxování. 
Tady beru sílu k podnikání. Mám radost ze zapálených funkcionářů, trenérů a dětí. Těch 
je na 200 a s fotbalem začínají od 6 let. Za zmínku jistě stojí i fakt, že rok a půl působil u 
nás jako trenér pan Luboš Kubík, který je v současnosti asistentem trenéra fotbalového 
olympijského týmu USA.
Příští rok oslavíme 90 let od vzniku týnišťského fotbalového klubu a chystáme oslavy, 
na které si již nyní dovoluji pozvat týnišťskou veřejnost.
Podařilo se nám ve spolupráci se Sportovním klubem Týniště n.O. a městem začít 
budovat nové hřiště s umělou trávou, určené k tréninkovému procesu a pro mládež.
Rád bych závěrem poděkoval své rodině za to, že mi je oporou, svým zaměstnancům za 
kvalitní práci a současnému vedení města za ochotu ke spolupráci s podnikateli.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání i ve sponzorské činnosti hodně 
úspěchů!

Paž

Zdravé hubnutí, 
wellness poradenství, 

skvělá kondice! 

tel. 608 816 630.
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Kde sídlila a sídlí nyní?
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Kostlivec v silonkách: závodník běžec Libor Stolín, uklízeč Kešu Jiří Novák, kostlivkyně 
Pavla Vlčková, Alena Ullrichová, Laďka Šťovíčková, moderátorka v podání Evy Bartošové.

Celé Temno ve hře Meresjev na pionýrské schůzce
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Survival znamená schopnost přežít

Armádní Winter Survival je vytrvalostní víceboj, simulující činnost vojenských hlídek
v zimním terénu. Letošní 14. ročník odstartoval 27.ledna 2008. Tento ojedinělý, 
extrémně obtížný čtyřdenní závod pořádal v Jeseníkách Generální štáb AČR a 
Univerzita obrany Brno. 
V podmínkách Armády ČR je to nejnáročnější sportovní soutěž, která zahrnuje 
adrenalinové „outdoorové“ disciplíny sportovního charakteru a aktivity podobné 
bojovým činnostem jednotlivce a malých skupin v zasněženém horském prostředí. 
Specifikou je i jeho extrémní psychická zátěž. To vše dělá z armádního survivalu 
unikátní závod, který nemá ve světě obdoby. 
Pod vedením podplukovníka gšt. Ing. Jaroslava Jírů se letos na start závodu postavilo 
družstvo vojáků Základny munice z Týniště nad Orlicí ve složení: npor. Michal Pech, 
pprap. Tomáš Doležal a prap. Milan Menzel. V těžké konkurenci naši vojáci vybojovali 
cenné 2. místo. Nejzkušenější člen družstva, prap. Menzel, odpovídal na dotazy.

Jak jste se letos na mezinárodní závod Winter Survival připravovali?
No, nijak zvlášť jsme se nepřipravovali. Jelikož jako jedno z mála družstev nemáme 
mezi sebou žádného instruktora lezení, trénovali jsme dva dny pod dohledem 
instruktora na skalách. Co se týká fyzické kondice, tak na té pracuje každý individuálně 
v rámci své služební tělesné přípravy. Naší výhodou je, že aktivně sportujeme i v 
civilním životě. Ostatní disciplíny jako topografie už jsou spíše o zkušenostech, které se 
na těchto závodech prohlubují.

Mohl bys průběh závodu trochu přiblížit a popsat nejtěžší okamžiky?
Jedná se o čtyřdenní etapový závod tříčlenných družstev. Všechny disciplíny jsou 
obodovány 1-200 body. V první etapě jsme dopoledne museli urazit 6 km na skialpech. 
Jednalo se o výšlapy do sjezdovek a měřené sjezdy. V odpolední části nás čekal biatlon 
na sněžnicích v neupraveném terénu se střelbou ze vzduchovky. Druhá etapa byla 
dvoudenní s přenocováním ve volné přírodě. Hlídky při ní ušly kolem 100 km v 
horském terénu Hrubého Jeseníku, kde zdolávat 200 metrová převýšení je celodenní 
chleba. Družstva musí veškerý materiál nést s sebou. Znamená to, že s pitím, jídlem, 
lezeckým materiálem, prostředky na přespání a povinnou výbavou nesete okolo 20 kg 
na zádech. Na určených stanovištích jsme plnili celkem šest různých survivalovin 
(bodovaných disciplín). V poslední etapě družstvo čekal štafetový závod na běžkách s 
hodem granátu na cíl. Každý jednotlivec musel ujet 6 km samostatně a 6 km společně 
jako družstvo. A kdy nám bylo nejhůř? To asi když jsme hodinu hledali kontrolní bod, 
věděli jsme, že jsme dojeli správně, a on nikde nebyl. No a potom před poslední etapou. 
To jsme se dozvěděli, že čtyři družstva mají mezi sebou minimální bodové rozdíly, a tak 
v boji o medaili budeme muset běžet štafetu „na krev“.

O jaké survivaloviny se jednalo?
Tři disciplíny byly zaměřené na lezení. Jednalo se o zdolávání skal, vytažení raněného, 
zdolávání umělých překážek, skok ze třicetimetrové skály a jiné lezecké dovednosti. 
Další disciplína byla střelba z 9mm pistole na terč, hod nožem a sekerou a poslední byl 
noční azimutový závod družstev.
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 1. řada zleva: pplk. gšt. Ing. Jaroslav Jírů, prap. Milan Menzel, pprap. Tomáš 
                       Doležal, npor. Michal Pech 
2. řada zleva: pplk. PaeDr. Vojtěch Brčka, plk. gšt. Ing. Přemysl Škácha
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 Stupně vítězů.  Zleva družstvo vojáků Základny munice z Týniště nad Orlicí



Tento ročník podzimu byl excelentní i v dalším obsazení. Hráli tu ochotníci z Ústí nad 
Orlicí podle Molierova Lakomce přepis Dám zatknout i policii a kamarádi z Dobrušky 
zahráli a zazpívali nezapomenutelnou Noc na Karlštejně v režii - koho jiného - než 
Václava Čápa. Melodie Karla Svobody si zpívali diváci ještě celý týden. Divadlo Studna 
z Brna na tomto TDP uvedlo v podání jednoho herce pro děti netradiční, ale velice 
působivé zpracování příběhů Bajaji a Robinsona Crusoa.
XXXIII. TDP 2000 - dožili jsme se tohoto přelomu století a pořádáme divadelní festival 
dál. Na tento historicky přelomový ročník nám přivezly kromě pohádek z Havlíčkova 
Brodu O statečném Jankovi a z Kostelce nad Orlicí O mlynářském synku Jankovi, 
soubory z Rychnova nad Kněžnou Werichovu Tetu z Bruselu a ze Solnice Vánoce u 
Cupiellů.
Soubor Temno už najel na svého „krví spřízněného“ autora  Davida Drábka, kterému 
rozumějí, a jeho Kostlivce. Tentokrát to byl Kostlivec v silonkách a navodil atmosféru 
strachu z toho, kam až může lidstvo svou pasivitou a konzumací při vysílání televize 
zajít. David psal v té době moderní kabarety.
A nyní něco o Davidu Drábkovi. Týnišťský rodák pochází z divadelnické ochotnické 
rodiny. Děda Josef byl velký ochotník a mnohaletý předseda souboru Jirásek, máma Eva 
hraje divadlo od mládí, táta Jarda hrál mnoho let. Samotný David se v Týništi aktivně 
nijak zvlášť divadlu nevěnoval. Prošel několikrát „křovím“ a byl v Mladém divadle, 
které hrálo několik let. Hrály v něm většinou děti týnišťských ochotníků a vedl je tehdy 
Oldřich Trumha. Po maturitě vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v 
Olomouci, obor filmová a divadelní věda. Byl spoluzakladatelem divadelního Studia 
Hořící žirafy (tak se jmenuje i jedna z jeho raných her), kde byl autorem a režisérem 
všech inscenací. Pracoval i jako dramaturg činohry Moravského divadla v Olomouci a 
současně psal a psal. V roce 1995 obdržel cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší hru 
roku za text Jana z parku a v roce 2004 získal ve stejné soutěži první cenu za Akvabely, 
kterou úspěšně uvádělo Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Hra byla přeložena do 
angličtiny, němčiny a španělštiny. Spolupracoval i s divadly v Ostravě, Šumperku a s 
Národním v Brně. Napsal více jak deset her, psal i rozhlasové, dnes je renomovaným 
dramatikem.
Ale abych na něho i něco „prásknul“. Říkalo se, že kdysi dávno ho po Sítinách učil 
kolega Olda Trumha jezdit autem a než došlo k lekci, tak prý obešli obyvatele této čtvrti 
se žádostí, aby v zájmu svého zdraví neopouštěli obydlí. Ale je to nadsázka, že ano, 
Davide? V každém případě naše město mnoho mimořádných rodáků nemá. Toto je jeden 
z úspěšných.
V roce 2000 se k TDP přiřadila krásná soutěž a to Týnišťský literární PARNAS. Je to 
soutěž několika kategorií, která provází TDP dodnes jako jeho nedílnoá součást. 
Založila ji Jitka Březková rozená Pažitná. Zúčastňují se jí pravidelně stálí soutěžící, ale i 
řada nových autorů z celé republiky a kromě dalších cen se uděluje  i cena starosty 
města.
XXXIV. TDP 2001 - Týnišťské Temno zahájilo opět se svým autorem Davidem a jeho 
Kostlivcem v silonkách. Bylo to úspěšné představení, pro diváky něco neobvyklého, a 
proto se po dva roky opakovalo. Při vystoupení Temna se stala tradicí  jedna zajímavost, 
dnes už kolorit. Vždy v předsálí (podotýkám jenom doma v Týništi) je udělána výzdoba, 
která je předzvěstí toho, co se bude hrát. I když tehdy jako vedoucí Kulturního centra 
jsem byl přesvědčen, že to tam dělá jenom nepořádek, dnes mám k tomu skutečné 
pochopení a přeji jim hodně nápadů při tom jejich nepořádku!
Na tomto TDP nám ještě hráli z Ústí nad Orlicí hru Takový trouba na večeři, to byla velká 
legrace. Tuto hru jsem také viděl v Divadle Bez zábradlí v Praze s Václavem Vydrou v 
hlavní roli. Co on předvedl, to je na cenu. Soubor z Deštné v OH nám zahrál pohádku 
Princové jsou na draka a Dobruška s Václavem Čápem nás rozesmála  klasickými 
Zvonokosy. Moc jsme se bavili, ale ceny už se neudílely.
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Jaká byla letos na závodech konkurence? Narážím na neúčast družstva Horských 
vůdců z Rakouska, kteří tuto soutěž čtyřikrát po sobě vyhráli.
Jejich neúčast nás hodně mrzela. Já osobně si myslím, že pokud by přijeli ve stejném 
složení jako loni, určitě by neměli nic jistého. Loni jsme museli ze závodu (z důvodu 
zranění) odstoupit z prvního místa a měli jsme dost velký náskok i na ně. Ale i družstva z 
Náměště nad Oslavou, University obrany Brno a 4. brigády rychlého nasazení Žatec 
měla letos vyšší kvalitu než loni. 

Kolik družstev se závodu zúčastnilo a jaká byla mezinárodní účast?
Celkem startovalo 19 družstev. Ze zahraničí se zúčastnily hlídky z Německa, Belgie 
a Slovenska.  

Co chybělo k tomu, abyste letos zvítězili?
Aby nepřijelo družstvo z Náměště (smích). Ne vážně, nasbírali jsme celkem 1208 bodů a 
na první místo nám chybělo 13 bodů, což je v takovém závodě nic. Dvě disciplíny jsme 
zkazili, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Spíš mrzí 60 bodů, o které jsme přišli kvůli 20 
sekundám. Devět hodin makáte a rozdíl je tak malý! To si pak řeknete: „Kdybych se 
jednou nenapil, mohli jsme vyhrát.”

Dají se zkušenosti z tohoto závodu uplatnit ve vojenské praxi?
Z mého pohledu stoprocentně. Výborná fyzická kondice, znalosti z topografie, střelba, 
improvizace, řešení kritických situací na prahu vyčerpání a týmový duch, to všechno 
jsou záležitosti, které zužitkuje každý voják. Winter Survival je zaměřením spíše pro 
specializované jednotky, a tak jsme hrdí, že dokážeme jako logistický útvar porážet 
vojáky, pro které jsou extrémní situace denním chlebem. Porazit např. 4. brigádu 
rychlého nasazení Žatec je pro nás cenný skalp.

Jak byl přijat výsledek v závodu ve vašem okolí?
Tak určitě naše blízké okolí závod bedlivě sledovalo jak na internetu, tak v televizi. 
Ve vojenském prostředí je závod dost sledovaný, přesto jsme až překvapeni, kdo všechno 
o nás věděl. Hodně lidí nám blahopřálo a vyjádřilo obdiv. To nás všechny moc těší, ale 
myslím si, že víc než obdiv okolí je pro nás cenný pocit vlastního uspokojení. Ten, kdo 
závod nikdy neabsolvoval, může jen těžko posoudit, kolik sil stojí závod vůbec dokončit, 
natož bojovat o přední příčky. Taky proto je během závodu mezi účastníky cítit vzájemná 
úcta, a to jsem u jiných závodů nezažil.

Ty osobně jsi startoval už potřetí. Máš ještě motivaci pro další závody?
Tak pokud dostanu od svého velitele zelenou, určitě budu chtít i příště poměřit síly s 
ostatními vojáky. Winter Survival je nejtěžší a nejprestižnější vojenský závod, takže tam 
nechci chybět a to myslím mluvím i za ostatní kluky z našeho družstva. Teď jsem ale rád, 
že to mám za sebou. Je nám všem jasné, že všechno kromě stupňů vítězů se příště bude 
brát jako neúspěch a já bych to cítil asi stejně. Věřím, že pokud budeme zdravotně v 
pořádku a zůstaneme ve stejném složení, můžeme se i příští rok měřit s těmi nejlepšími. 

Pro čtenáře Zpravodaje se ptala tisková mluvčí Mgr. I. Šťastná.
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Podzimu bylo čtyřicet  (4. pokračování)
Poslední desítka je radostná už proto, že bude končit moje psaní na toto téma. Tak 
vzhůru do ní.
XXXI. TDP zahajoval soubor z Chocně (také Jirásek) s komedií Charlesova teta. Je to 
velmi krásná fraška  a já ji  musím vzpomenout. Já jsem tuto roli, kdy študáci udělají pro 
lásku všechno, chlap se přestrojí za tetu a teta opravdu přijede, v Týništi hrál. A jaká  
další podobnost? Podobně jako v Únosu Sabinek tyto role hráli v Praze Lubomír Lipský 
a v Pardubicích Milan Sandhaus. A znovu a znovu opakuji, aniž bych se srovnával, snad 
jsem to nezkazil.
Tradiční kolegové z Úpice přivezli Strakonického dudáka - klasiku, samozřejmě po 
jejich, ale na českou dramaturgii a J.K.Tyla jsme nezapomněli. Náš také trvalý host z 
Jičína v čele s kolegou Zajíčkem a kmenovým režisérem Josefem Ledkem přivezli 
dobovou věc Tři Marie a Mastičkář.
Týnišťský soubor opět zpíval. Byla to „baťovsko-podnikatelská“ opereta Mé štěstí má 
zlaté vlasy aneb Ševcovská opereta. Myslím, že se povedla, bez ohledu na to, že jsem 
pod ní podepsán. Vynikl v ní i náš tehdy nový kolega Petr Říha. Nevím, jak se dostal na 
jeviště, protože po něm neuměl ani chodit, ale dnes je divadelní suverén.
Poprvé hrál u divadla Mladý týnišťský Big band ZUŠ a dirigoval Pavel Plašil. Ten až po 
dlouhé době, hráli jsme to téměř dva roky, mi řekl: „Honzo, kdybys věděl, kolik nocí 
jsem prochodil a říkal si, ty vole, proč jsi to bral.!“ A ono to všechno dopadlo dobře a i 
ten Pavel byl myslím spokojen.
Ještě mám jednu vzpomínku na Budislav u Litomyšle. Tam má Eva Drábková chalupu a 
tam jsme tehdy slavili její jubileum. (Nu co? Padesátku!). Ona je vždycky nad věcí a 
zpětné zveřejnění přežije. Když jsme tam přijeli do přírodního prostoru, kde se hraje, 
bylo tam připraveno pro orchestr tak malé podium, že Pavel Plašil prohlásil: „Tady 
bude dneska hrát kvarteto?“ Dlužno dodat, že nesmírně pohyblivý starosta Budislavi 
(jezdil na mopedu) všechno okamžitě zařídil a během hodiny tam stálo pódium pro 15 
kluků.
Jak vzpomínám, hráli jsme to téměř dva roky a skončili jsme proto, že nám skončila v 
„jináči“ sólistka, která u nás hrála první roli a perfektně - Vlaďka Šťovíčková. A hraje 
perfektně dál v Temnu. Tehdy měla na hlavě čepici po Evě Veškrnové, sestry Dagmar, 
která byla přední sólistkou operety v Brně. Myslím ševcovskou.
XXXII. TDP 1999 - to už pod hlavičkou našeho souboru  Jirásek hrála skupina Temno. 
Parta, která se po různých personálních změnách ustálila a pod vedením Evy Drábkové 
září dodnes. Eva dokázala tyto začínající divadelníky dovést k maximu. Důkazem je 
jejich zatím poslední inscenace Vrány. Ale to bych předbíhal. Úplně první jejich 
divadlo bylo „Unikání neboli cynismus“, kterou nehráli na TDP, ale 12.6.1998.
Na TDP nacvičili krásnou věc vynikajícího autora Milana Kundery Dvě uši, dvě svatby. 
Tuto hru hrálo v 60. letech Divadlo na zábradlí v titulní roli s hostujícím Milošem 
Kopeckým (V roli ředitele školy.)  U nás ho hrál nezaměnitelně David Šalata, 
bezesporu špice v souboru Temno. Naše neúprosná kritička Jana Albrechtová, o které 
jsem už dříve psal, napsala: „Divadlo bylo plné, režie vtipně využila živého vystoupení 
dětí z MŠ i role školnice, která nás umravňovala už od dveří. Byl to nelíčeně radostný 
večer.“
Opět jsme měli málem průšvih s DILIÍ, autorskou agenturou, která nám zase přišla na 
to, že to hrajeme „načerno“. Milan Kundera, žijící nyní ve Francii, je prý tuze, tuze 
nerad, když se jeho hry hrají v Česku, a je prý velmi protivný. Ale jako vždy všechno 
vyšumělo do ztracena.
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Ohlédnutí za rokem 2007 v oblasti sportu

Začátkem roku, konkrétně 14. dubna 2007, se v sále hotelu Orlice v rámci výročí 85 let 
atletiky v Týništi nad Orlicí sešlo k přátelskému setkání 125 bývalých i současných 
atletů, funkcionářů a významných hostů.
Na tomto setkání byli vyhodnoceni nejlepší atleti historie: v mužích Roman Šebrle 
(pohár převzala jeho sestra) a za ženy byla oceněna Mgr. Táňa Metelková.
K životnímu jubileu byl oceněn pan Jiří Dostál za celoživotní činnost ve sportu, 
zejména v atletice. Pohár mu předal pan starosta Ing. Matička.
Táňa Metelková byla členkou českého družstva, kterému na mistrovství světa v běhu 
do vrchu ve Švýcarsku vybojovala titul vícemistra světa. Druhé místo  obsadila česká 
reprezentace také na mistrovství starého kontinentu ve francouzských Pyrenejích s 
Metelkovou v sestavě. Týnišťská vytrvalkyně získala na mistrovství České republiky v 
běhu do vrchu v Janských Lázních stříbrnou medaili a bronz si odvezla z Frýdku - 
Místku, kde se uskutečnil republikový šampionát v přespolním běhu. Z dalšího 
bronzového kovu se Táňa Metelková těšila v Poděbradech na mistrovství České 
republiky v půlmaratónu.
V průběhu roku byli úspěšní opět ultramaratónci MUDr. Jan Ondruš a Vlasta Dvořáček, 
kteří získali tituly a medaile za běh 24 hodin, 48 hodin a 100 km. Úspěšně startovali i v 
zahraničí.
Družstvo žen bylo třetí v druhé lize. Mladší žáci třetí v oblastním přeboru, muži ve 
stejné soutěži pátí. Úspěšná byla i družstva mladších žáků a žákyň v oblastním přeboru.
Proběhla i tradiční již 16. Týnišťská desítka s rekordním počtem 141 účastníků z celé 
republiky. Na zdárném průběhu závodu má největší zásluhu pan Václav Goldbach a 
jeho manželka za asistence Ing. Metelky, pana Stejskala a dalších. Dům dětí a mládeže 
zařadil do soutěže závody dětí. Startujících bylo 27. Organizaci závodu zajišťovala Ing. 
Kuklová.
Nesmím zapomenout na tradiční již 25. ročník Cyklorallye Juráška, kterého se 
zúčastnilo 119 závodníků. V tomto závodě nejde o vítězství ani o rekordy, ale o ověření 
své fyzické kondice a radost z pohybu. Celý závod sleduje doprovodné vozidlo, které v 
případě problémů poskytne pomoc, na Dobrošově se promění v občerstvovací stanici a 
dále se pokračuje na Jurášku, kde je připraven pro závodníky výborný guláš. Po 
krátkém odpočinku se vracejí závodníci zpět do Týniště. Vyhodnocení celé akce je v 
sále hotelu Orlice. Zde tradičně účastníci dostávají medaile a diplomy a je pro ně 
připravena tombola. Tuto tradiční akci už řadu let pořádá Město Týniště nad Orlicí, 
hlavní organizátor je Bohuslav Forejtek s rodinnými příslušníky a dále p. Čížková a 
Procházková. Celá akce je zakončena taneční zábavou.
Dále proběhla rekonstrukce kabin na hřišti v Olšině za pomoci mnoha brigádníků, 
kterým patří naše díky, hlavně p. Marku Winklerovi, který zapojil i svoji rodinu, a dále 
p. Milanu Vavrečkovi. S prací pomáhal i hlavní sponzor týništského fotbalu p. 
Otčenášek, který mimo jiné oslavil jubileum, k němuž mu touto cestou ještě jednou 
přejeme hodně zdraví. Při tradičním pálení čarodějnic na hřišti V Olšině budou mít  
občané možnost si nově vybudované kabiny prohlédnout.
Tenisový oddíl pořádal několik turnajů neregistrovaných hráčů. Organizaci zajišťuje 
výbor tenisového oddílu.
Ve druhé polovině srpna začala díky státní dotaci a dofinancování města dlouho 
očekávaná rekonstrukce stadionu. Běžecká dráha byla rozšířena na šest drah a o další 
potřebné zázemí. Práce měly být hotovy do konce roku, ale zima přišla dřív než 
obvykle, takže dokončení proběhne na jaře. Stadion bude slavnostně otevřen za účasti 
významných osobností začátkem června 2008. V rámci oslav proběhnou závody  II. 
ligy žen a další kvalitní závody.
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JINÉ AKCE
5.dubna  (sobota) Otvírání Orlice 

 Sjíždí se úsek sp. Orlice od loděnice SK do Krňovic
 Zahájení u loděnice SK Týniště n.Orl. v 10,00 hodin.
Pořádají TOM č.5912, Kolumbus a KČT, klub Alba Týniště nad 
Orlicí ve spolupráci s oddílem vodní turistiky ČSK Sk Týniště nad 
Orlicí.
    

26.dubna (sobota) ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Začátek je v 9,00 hodin, ukončení v 11,00 hodin.
Zápis proběhne v pokladně kulturního domu.
Kurzovné: 1200,-Kč   Garde: 300,-Kč
Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 25 párů!!! Přijďte 
včas!!!  
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

V květnu se uskuteční

1.května (čtvrtek) MÁJOVÝ JARMARK
 Program na Mírovém náměstí zahájí v 9,00 hodin koncert Velkého 
dechového orchestru ZUŠ z Týniště nad Orlicí pod taktovkou 
dirigenta Antonína Závodního. 
 V 10,00 hodin vystoupí děti z MŠ U Dubu a MŠ Město.

                          V 10,30 hodin vystoupí slovácká dechová kapela 
ROZMARÝNKA  z Vlčnova.
 Na celé dopoledne je zajištěn stánkový prodej a občerstvení.
 V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční na 
divadelním sále kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.   

1. května (čtvrtek) 1. MÁJ - OSLAVY SVÁTKU PRÁCE
 Začátek v 9,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí.

1. května (čtvrtek) MEMORIÁL J. HOLICKÉHO
 Místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže.
 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 
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V okolních obcích se v Křivicích uskutečnilo vykoupení pozemku pod hřištěm tamního 
Sokola, dále se zde vybudovaly sprchy pro hosty a následovala oprava střechy. V dubnu 
se pálily čarodějnice, Den dětí oddíl Sokola Křivice oslavil zájezdem do Dětenic.
V Petrovicích v měsíci dubnu proběhla tradiční akce „Čarodějnice“, v měsíci červnu 
Dětský den a v měsíci srpnu se konala „Vavřinecká pouť“, kterou spolupořádal sportovní 
klub s občanským sdružením, mysliveckým sdružením a AČR (Svazarm) Petrovice. 
Sportovní klub finančně přispěl na akci „Rozsvícení vánočního stromku“, která se 
uskutečnila v Petrovicích poprvé. Akce se setkala s velkým zájmem občanů. V průběhu 
roku probíhaly práce na zlepšení vybavenosti sportovního areálu, bylo zřízeno 
tréninkové hřiště s osvětlením a pro udržování travnatého povrchu hřiště v letních 
měsících bylo zakoupeno za pomoci sponzorů pojízdné zavlažovací zařízení. Taktéž 
díky sponzorům byla zkulturněná klubová místnost pro hráče i veřejnost. Díky patří 
všem, kteří ve svém volném čase pomáhali a chtějí pomáhat sportovnímu klubu.
Hráči kopané okresního přeboru II. se třídy v podzimní sezóně umístili na slušném 
čtvrtém místě. Díky jim za to.
V obci Rašovice je možnost využít ke sportovním aktivitám budovu bývalé školy, ale 
bohužel se zatím nenašel nikdo, kdo by přišel s nápadem sportovně se vyžít. Najde se 
někdo?
Před několika lety, kdy byl starostou města Ing. Josef Daniel, vznikla na městském úřadě 
tradice oceňovat bývalé sportovce k jejich významnému životnímu jubileu. V této tradici 
pokračuje i současný starosta Ing. Jaroslav Matička. Oběma patří veliký dík.

Jan Kouba

Na podzim roku 2007 proběhlo na městském úřadě setkání s bývalými sportovci při 
příležitosti jejich životního jubilea panem Jiřím Marčíkem, Jaroslavem Malým a Jiřím 
Dostálem. Na fotografii vidíte i Táňu Metelkovou, naši nejúspěšnější sportovkyni, která 
byla na jaře vyhlášena nejlepší atletkou roku 2007 Královéhradeckého kraje. Oceněn byl 
i pan Bohuslav Forejtek za dlouholeté organizovaní Cyklorallye Juráška.
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CO-KDY-KDE
duben 2008

DIVADLO
12.dubna (sobota) Sen noci svatojánské

Po menší odmlce se na divadelní prkna do Týniště nad Orlicí vrací 
divadelní soubor Symposion ze sousedních Třebechovic pod 
Orebem. Tentokrát Vás přijíždějí pobavit ztvárněním klasické hry 
Villiama Shakespeara v režii Rudolfa Faltejska.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. 
     

KONCERT
7.dubna (pondělí) Recitál Pavla Zemena a Elišky Šímové

Vystoupí klavírista Pavel Zemen ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou a 
houslistka Eliška Šímová z místní ZUŠ.
 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

14.dubna (pondělí) Koncert žáků klavírního oddělení paní učitelky Mileny 
Vernerové spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
 Hosté: žáci ZUŠ Hradec Králové Na Střezině.
 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

21.dubna (pondělí) Den otevřených dveří v Základní umělecké škole v Týništi n. 
O.
Místní ZUŠ zve veřejnost a případné zájemce o studium k prohlídce 
školy.
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout i do výuky.
Škola bude tento den pro veřejnost přístupná od 8,00-11,00 a od 
12,00-17,30 hodin.      

21.dubna(pondělí) Žákovský koncert
                            spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

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

Nový trenér na lavičce fotbalového týmu SK Týniště nad Orlicí
Fotbalisté SK Týniště nad Orlicí vstoupili v sobotu 8.března dohrávkou na hřišti v 
Hlavici pod vedením nového trenéra Milana Petříka do mistrovských bojů v divizi.
Petřík: Chci navázat na Kubíkovy úspěchy.
V sobotu 8.března odpoledne fotbalisté SK Týniště nad Orlicí zahájili jarní mistrovské 
boje v divizní skupině C. O půl třetí rozhodčí Pavel Rauch z Nýřan na Plzeňsku v 
Hlavici na Liberecku zahájil jejich souboj s vedoucím celkem republikové soutěže. 
Zápas byl dohrávkou podzimního 15. kola.
Týnišťský tým vedl nový trenér. Během zimní přestávky internacionála Luboše 
Kubíka, který zamířil do zámoří, nahradil MILAN PETŘÍK. Zkušený kouč získával 
trenérské ostruhy mimo jiné u prvoligových týmů SK Hradec Králové či Mladá 
Boleslav.

Co očekáváte od svého trenérského angažmá v Týništi?
Jako na každé trenérské štaci to, co naplňuje moje svědomí z dobré práce, a zároveň 
radost, o kterou se můžete podělit s hráči, s funkcionáři a diváky. Většinou to dokážete 
dobrou hrou a výsledky. Pikantní na tom je, že moje pozice je o něco složitější, neboť 
nenahrazuji" vyhozeného" trenéra, ale úspěšného. O to práce bude těžší. Přesto věřím, 
že si toto angažmá přiřadím do kolonky úspěšných.

Co vám napověděla zimní příprava?
Je potřeba vidět, že divize je spíše na amatérské úrovni a od toho se vše odvíjí. Jedná se 
především o možnosti hráčů, kteří mají svá zaměstnání a musejí se postarat o rodinu. To 
je totiž na prvním místě a hráči mají fotbal spíše jako koníčka. A podle toho jsme museli 
volit způsob přípravy - nemohli jsme například trénovat pětkrát týdně, nebyli jsme ani 
na soustředění. Příprava probíhala v klasických domácích podmínkách. Zažil jsem 
daleko lepší zimní přípravy. Nicméně co jsme si naplánovali, tak jsme svým způsobem 
splnili. Máme však velmi úzký kádr, a ne všichni hráči se mohli zúčastnit všech 
tréninků. K ideálnímu hernímu projew nám tak stále ještě něco chybí. Doufám,  že nám 
to v úvodu jara nebude chybět. 

Splnilo vedení klubu vaše představy ohledně doplnění hráčského kádru?
Musíme si přiznat, že v zimě došlo v mužstvu k určitému oslabení. Hráči, kteří odešli 
byli velmi platní, šlo o základní stavební kameny mužstva, což platí nejen o 
Poděbradském a Duchničovi, ale především o zkušeném brankáři Ottmarovi - ti nám 
mohou chybět. Máme zde náhradu v podobě perspektivního gólmana z Hradce Králové 
Pišty, který má určitě předpoklady k rozvíjení svého nesporného talentu a 
fyziologických dispozic, protože měří přes dva metry. Nicméně určitě nemá zatím tolik 
zkušeností jako Ottmar. Přesto věřím, že svoji roli zvládne a ve spolupráci s Marčišinem 
vytvoří kvalitní brankářskou dvojici, které se podaří mezeru po Ottmarovi zacelit. 
Radost mám především z příchodu Gavuly, který je typem hráče pro útočný systém, 
který chceme produkovat. Další novou tváří je útočník Radek Danč z Dobrušky. Je to 
vysoký, robustní osmnáctiletý fotbalista, který má před sebou také slibnou perspektivu a 
v přípravných zápasech se prosadil i gólově. Věřím, že splní moje představy střelce.
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Vzpomínka

Není pravda, že čas všechny rány zhojí, v srdci však smutek, žal a vzpomínky zůstávají.
29.března tomu bude 22 let, co zemřel náš drahý tatínek pan Ladislav Sedláček a 
2.května již 7 let, co odešla jeho drahá manželka a naše maminka paní Růžena 
Sedláčková z Petrovic.
Drazí rodiče, nikdy na Vaši lásku nezapomeneme.

Dcera Laďka s manželem,
                                                                                             syn Honzík s manželkou,

                                                                                           snacha Antonie Sedláčková,
                                                                               vnoučata a pravnoučata s rodinami.

Dne 6.dubna 2008 uplyne jeden rok, co naposledy bolestí přestalo tlouci srdce našeho 
drahého manžela, tatínka, tchána, dědečka, bratra, švagra a strýce pana Josefa 
Sedláčka, rodáka z Petrovic, který se týden co týden vracel do rodné chalupy za svými 
sourozenci.
Drahý, co jiného Ti dnes už můžeme dát, jen kytici rudých květů na hrob a s bolestí v 
srdci vzpomínat. Jsi stále živý v našich vzpomínkách.

S láskou vzpomíná manželka Antonie,
                                                                                            synové Petr, Josef s rodinou,

                                                                sestra Laďka Svobodová s manželem 
Josefem a bratr Honzík s manželkou Járou.

27. dubna uplyne rok, co jsem ztratila svého milovaného manžela pana Vladimíra 
Opatrného. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manželka.

Dne 30. dubna uplynee 20 let od úmrtí pana Jana Kupky z Týniště nad Orlicí.
Vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinami.

Český červený kříž pořádá 
SBĚR OŠACENÍ

ve dnech 7.4.2008 (pondělí)
8.4.2008 (úterý)
9.4.2008 (středa)

Místem sběru je divadelní šatna kulturního domu.
Otevřena bude od 9,00 hodin do 17,00 hodin.
POZOR, sbírají se také brýle!
Za účast na této akci Vám děkuje ČČK.

Mgr. Milena Herelová 
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Kde podle vás týništ'ské mužstvo nejvíce tlačí bota?
Jak už jsem se zmínil, trápí nás úzký hráčský kádr, který čítá do pole třináct fotbalistů, 
což je málo. Pokud by toho hráči s ohledem na konkurenci zneužili, mohl by nastat 
problém. Pevně však věřím, že ti, kteří tady zůstali, budou makat naplno tak, jak si to 
dnešní fotbal žádá. Do konce přestupného termínu musíme nutně sehnat minimálně 
jednoho levonohého hráče. 

Koho považujete za nejžhavějšího kandidáta na postup do české fotbalové ligy a 
kterým týmům nakonec zůstane černý Petr?
Myslím, že o prvenství Hlavice nikdo vůbec nepochybuje. Sestup sice nikomu nepřeji 
nicméně Předměřicím už moc šancí nedávám. O další příčky se poperou týmy, které na 
chvostu figurují nejvíc - tedy Trutnov, Choceň a Holice. Pevně věřím, že do této 
společnosti se nezamotáme my.

Máte z průběhu jarních bojů v divizi C obavy? Bude se podle vašeho názoru vždy 
bojovat fair-play?
Síla současného kádru tady bezesporu je, byť nemáme právě ideální rozlosování, kdy 
se v úvodních kolech představime na trávnících silných soupeřů. Jsem přesvědčený o 
tom, že tým má na to, aby pokračoval v solidních výsledcích, jako tomu bylo na 
podzim, a že co nejdřív získá potřebný počet bodů, aby závěr pro nás proběhl v klidu a 
bez zbytečné nervozity. A ke druhé části otázky - co je dnes v našem státě fair-play? Je 
to smutné, ale musíme se s tím smířit.. .

Kdo by měl tvořit osu týmu, na kterou budete nejvíce spoléhat?
To je složitější. Při variabilních systémech, kterým dávám přednost, musí hráč na 
každém postu splňovat potřebnou kvalitu. A jestli to je například Hrubý, Plašil vzadu, 
nebo vpředu Gavula či Gorol není důležité. Důležitá je souhra celého mužstva a 
kvalitní kolektivní výkon. 

Už víte, kdo bude jedničkou mezi třemi tyčemi?
Také vzhledem k tomu, že Marčišin je momentálně na služební cestě v zahraničí, začne 
v brance určitě Pišta.

Neděsí vás trochu nesmírně těžký úvod? Nejprve cestujete na hřiště suverénního 
lídra, poté na půdu nováčka z Turnova, který se ve druhé polovině podzimu 
výrazně zlepšil. 
Vždycky je samozřejmě lepší vstoupit do úvodu bodovým ziskem. Máme však před 
sebou dlouhou jarní část, máme na svém kontě slušný počet bodů. I kdyby zmíněné 
zápasy pro nás nedopadly dobře, není třeba podléhat skepsi. Věřím, že jsme schopní i v 
těžkém úvodu bodovat.

S jakým cílem vstupujete do jarních odvet?
Rád bych navázal na úspěšnou práci Luboše Kubíka. Na podzim jsem týnišťský tým 
viděl v pěti střetnutích. Přestože se mu doma všechny zápasy herně nepovedly, důležité 
bylo, že neprohrával. To bude i mým cílem - neprohrávat.

Vaše přání těsně před startem?
Byl bych moc rád, aby se hráčům na jaře dařilo. Aby vytvořili dobrou partu a bylo vidět, 
že hrají nejen za sebe, ale za celé mužstvo. K tomu je potřeba zdraví, úspěchy v 
zaměstnání, rodinná pohoda, protože to vše má vliv na výkon v samotných utkáních. I 
když fanoušci v Týništi jsou namlsaní z dobrých výsledků, věřím, že se jim náš fotbal 
bude líbit a rádi se budou do Olšiny vracet.
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                           
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Nicol Valentová
Dominik Kašpar
Martin Krupka

94 let 
Jan Uhlíř

85 let 
Oldřich Rücker
          
80 let 
Květoslava Pospěchová
Jaroslav Šmída
Zdenka Cvejnová
Žofie Linhartová
Zdeněk Horák
Jaroslava Marčíková

Josefa Pavlínková (95)
Božena Kittlerová (82)
Josef Čepelka (51)
Vlasta Peterková (60)

Společenská kronika

Poděkování

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti paní Čápové a paní 
Michálkové a členkám Červeného kříže paní Bílkové a paní 
Kulhánkové za blahopřání k mému životnímu jubileu.

                                                                                      Paní Valentová

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, všem kamarádům a známým 
za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

                                                                                              Karel Tomáš
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Milan Petřík
Datum narození: 26. 1. 1963                                 Bydliště: Dobruška
Stav: rozvedený                                                    Děti: Tomáš (26), Markéta (21)
Hráčská kariéra: Dobruška, Nové Město n. M., Přepychy, Ohnišov, Dobruška 
Trenérská kariéra:1987-1990 Dobruška, 1990-1993 Náchod, 1993-1996 Dobruška, 
1996-2001 SK Hradec Králové, 2001-2002 Mladá Boleslav, 2002-2003 Čelákovice, 
2003-2004 FK AS Pardubice, 2004-2007 Náchod/Deštné, 2008 SK Týniště n.O.

Černý věří v klidný střed tabulky

Za zimní přípravou a příchodem nových posil se ohlédl týnišťský kapitán. 
S kapitánskou páskou na rukávu a přáním dokormidlovat svůj tým do klidných vod 
středu tabulky povede (stejně jako v první polovině soutěže) týnišťskou fotbalovou 
armádu vstříc tvrdým jarním divizním bitvám pracovitý záložník a tvůrce hry DAVID 
ČERNÝ.

Zimní přípravu jste absolvovali  pod novým trenérem Milanem Petříkem. Jak jste 
se spoluhráči snášeli především nepopulární zimní dril?
Nikdo z nás se na ni samozřejmě netěšil, nicméně je to potřeba. Vždyť ze zimní přípravy 
prakticky žijeme celou sezonu. Ta letošní byla s ohledem na dohrávku v Hlavici přece jen 
o něco kratší a ty dva měsíce se daly vydržet. Příprava byla poměrně náročná, a přestože 
se některým z nás nevyhnuly nemoci, zvládli jsme ji a věřím, že vše zúročíme na hřišti. 
Nejprve jsme nabírali objem a postupně přišel ke slovu i balon,  příprava se příliš nelišila 
od té předchozí letní s Lubošem Kubíkem.

V týnišťském dresu se objevilo několik nových hráčů. Troufnete si odhadnout, zda 
je současný kádr oproti podzimu silnější?
To je velmi těžká otázka, na kterou odpoví teprve průběh jara. Já však doufám, že se tým 
navzdory odchodu řady hráčů podařilo vhodně doplnit a bude to ke prospěchu. Danč je 
mladý, vysoký, rychlonohý útočník se solidním zakončením a při troše štěstí se mu snad 
podaří nějaký ten gól vstřelit. Vlado Gavula je velmi kvalitní fotbalista s druholigovými 
zkušenostmi, který je pro nás přínosem,  to je bez debat. Brankář Pišta má postavu na 
gólmana vynikající, je pohyblivý a věřím, že díky jemu ani na tomto důležitém postu 
nebudeme mít problém.

Čím chcete na jarní domácí zápasy v Olšině přilákat fanoušky především tak, aby 
jich chodilo ještě více?
Rádi bychom svým příznivcům předváděli pěkný útočný fotbal a získávali na svém 
trávníku co nejvíce bodů, Aby se diváci do ochozů v Olšině rádi vraceli.
Kam podle vašeho názoru sahají ambice vašeho týmu v jarních divizních odvetách?
Hráčský kádr doznal během zimní přestávky částečné obměny a nevíme, jak to bude 
vypadat. Navzdory této skutečnosti však věřím, že je v našich silách a možnostech 
pohybovat se v klidném středu tabulky a záchranářským starostem se vyhnout velkým 
obloukem.

S novým trenérem týnišťských fotbalistů Milanem Petříkem a s kapitánem 
fotbalového týmu Davidem Černým hovořil Miloslav Hlavatý.
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A co děti, mají si kde hrát?”
“
Milí spoluobčané,

hriste.tyniste@tiscali.cz

Za koordinační tým dětských hřišť v Týništi  nad Orlicí Mgr. Kateřina Guldánová
Snažíme se, abychom si nemuseli pokládat otázku: 
"A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?“

28

Možná si někteří z Vás všimli aktivity skupiny nadšenců z řad rodičů, kteří v roce 2006 
iniciovali PETICI za dětská hřiště v Týništi nad Orlicí. K tomuto konání je donutil fakt, 
že v našem městě problematika dětských hřišť nebyla několik desítek let řešena, čemuž 
odpovídal i stav zbylých herních prvků z dob minulých. Nejen že nesplňovaly normy 
EU, ale zároveň byly pro děti životu nebezpečné. Před dvěma roky v Týništi 
neexistovalo žádné dětské hřiště, které by odpovídalo moderním evropským 
standardům.
Na základě množství sesbíraných podpisů z petičních archů jsme usoudili, že je 
důležité tento problém řešit, a proto jsme se v únoru 2007 sešli s panem starostou 
Matičkou a zastupiteli města. Na této schůzce jsme informovali zastupitele o 
výsledcích petiční akce a domluvili se na zřízení koordinačního týmu, který má za úkol 
vytypování lokalit pro zřízení nových hřišť, výběr herních prvků, výběr dodavatele a 
celkovou koncepci rozvoje dětských hřišť v Týništi. Zároveň bylo přislíbeno ze strany 
městského úřadu, že torza nebezpečných herních prvků budou odstraněna a herní 
prvky, které nebrání v bezpečném užívání, budou opraveny a uvedeny v užívání. To 
bylo uskutečněno hned v příštích týdnech.
Již na přelomu roku 2006/07 město zakoupilo herní prvky pro hřiště v parku, které bylo 
uvedeno do provozu v červnu minulého roku. Konkrétním výsledkem snažení 
koordinačního týmu byla realizace 1. etapy budování dětského hřiště v lokalitě U Dubu. 
K týnišťským břehům připlula v červnu loňského roku loď PINTA,  herní prvek z 
akátového dřeva vyhovující normám pro výstavbu dětských hřišť.
Z výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště U Dubu byla vybrána z více jak 50 
firem firma TR Antoš Turnov.
V letošním roce byla domluvena  2. etapa výstavby dětského hřiště U Dubu, která by 
významným způsobem měla vylepšit podmínky vyžití pro naše děti. Již v těchto dnech 
probíhá vytýčení celého hřiště pro účely oplocení a následně proběhne realizace 
dodávky herních prvků včetně dopadových ploch. Tak jako u dětského hřiště v 
městském parku bude i hřiště U Dubu opatřeno provozním řádem a již je mu přidělen 
správce, který bude zajišťovat dohled nad hřištěm (pořádek a technický stav 
jednotlivých herních prvků, koordinaci údržby hřiště technickými službami - sekání, 
technická údržba).
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na tomto projektu podílejí, a zejména pak 
Městskému úřadu (Ing. Jaroslavu Matičkovi a panu Zdeňku Hejnovi) a 
následujícím firmám, které svým příspěvkem podpořily projekt výstavby dětských 
hřišť:
        1. K.T.O. International s.r.o.  Třebechovice p. O.  pan Lukáš Ráček

2. INGTOP METAL, s.r.o.  Týniště nad Orlicí 
3. MURPHYS CZ s.r.o.  Třebechovice pod Orebem  pan Špryňar
4. BARD MORAVIA s.r.o.  Týniště nad Orlicí 
5. Ing. Miroslav Mizera - JSM Hradec Králové - Týniště nad Orlicí

Vaše náměty, poznámky prosím směřujte na e-mailovou adresu: 

PODĚKOVÁNÍ GERIATRICKÉHO CENTRA
Již několik let každý týden v úterý dopoledne docházejí do Geriatrického centra v 
Týništi n.O. paní Miroslava Zemánková a paní Eva Pichová. Svým zpěvem 
doprovázeným hrou na tahací harmoniku (akordeon)  a klavír těší naše seniory a 
přinášejí jim dobrou náladu.
Za tuto jejich obětavou, dobrovolnou činnost jim patří naše  velké poděkování.

Obyvatelé a  pracovníci Geriatrického centra.

 

Z našich škol
Vynikající úspěch literárně-dramatického oboru 
týnišťské ZUŠ

Ve středu 27.2.2008 soutěžili sóloví recitátoři o postup do národního kola nejlepších 
recitátorů  na 51. celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov. 
Veronika Půlpánová, žákyně Bc. Jitky Říčařové, získala v I. kategorii (do 17 let) 
1. místo s postupem.
Výsledky okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
Do okresního kola byli vybráni 4 žáci týnišťské ZUŠ. V konkurenci žáků ze ZUŠ 
Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Dobrušky a Opočna získali jedno 2. a 
jedno 3. místo a dvě čestná uznání. Filip Kolář byl navíc oceněn za nejlepší jazzový 
výkon v soutěži.
Výsledky:
kategorie umístění                       jméno soutěžícího        vyučující
2. 2. místo                        Ondřej Blažek              Milena Vernerová
5. čestné uznání               Lucie Vojtěchová          Mgr. Blanka Skalická
7. 3. místo                        Filip Kolář                    Mgr. Karel Koldinský

Diplom za nejlepší jazzový výkon
7. čestné uznání               Petra Boudková             Mgr. Blanka Skalická
Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k pěkným výsledkům v soutěžích a děkuji za 
reprezentaci týnišťské ZUŠ.
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Loď Pinta na hřišti U Dubu

Půdorys
hřiště U Dubu
po dokončení - 
- studie

Budoucí zařízení 
hřiště U Dubu - studie
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Přihláška

za člena občanského sdružení "Spolek přátel města Týniště nad Orlicí"
Mírové náměstí 90, Týniště nad Orlicí, IČO  22692096

Jméno .......................................... Příjmení ...................................................................

Bydliště ...........................................................................................................................

 e-mail (není nutné) ..................................................

          Datum …………………….               Podpis …………………………………..

Upozorňujeme občany,
že první splátka za svoz komunálního odpadu je splatná 

do 30. dubna 2008
Roční sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za 
osobu

Poplatek je možno uhradit:
- hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondělí od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
      středa   od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod

 - bankovním převodem na účet číslo: 
   19-1240103329/0800, jako variabilní symbol  
   rodné číslo plátce
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- zlepšení kvality služeb a současného stavu závisí na ochotě a možnostech pracovníků 
místní samosprávy

- zlepšení údržby silnic v zimě
- zlepšit hlavně informace - naprosto chybí podpora města, co se týče využití některých 

fondů EU
- umožnit vjezd do průmyslové zóny SITINY
- údržba komunikací, chodníků po celém městě, nejen v jeho centru, i příjezd do města je 

důležitý, možná i důležitější
- stavební odbor by měl být obsazen personálně tak, aby včas a kvalifikovaně vydával 

potřebná rozhodnutí
Úplné znění analytické části průzkumu podnikatelského prostředí s přehlednými 
tabulkami a grafy najdete na .

CEP Hradec Králové
www.tyniste.cz



při získávání veřejných zakázek. Rádi by se také účastnili tvorby a realizace rozvojových 
strategií. V hodně případech by i přivítali asistenční služby při jednání s úřady a 
vzdělávací kurzy organizované městem. Výrazně ale nejsou proti poskytování žádné z 
uvedených aktivit, ale od města spíše neočekávají poskytování zvýhodněných půjček 
nebo garancí za úvěry.
           Služby, které by měla místní samospráva poskytovat :
        a) Zvýhodněné pronájmy nebytových prostor

b) Zvýhodněné půjčky
c) Garance za úvěry
d) Podpora při získávání veřejných zakázek
e) Asistenční služby při jednání s úřady
f) Informace o rozvoj. záměrech obcí a mikroregionu
g) Společná propagace podniků a obcí
h) Budování průmyslových zón
i) Vzdělávací kurzy
j) Účast podnikatelů na tvorbě a realizaci rozvoj. strategie

Na otázku, jestli jsou podnikatelé ochotni koordinovat svoje vlastní rozvojové záměry s 
vedením obce, odpovědělo 38 % dotázaných, že nevědí, záleželo by na situaci. Stejné 
procento by své záměry bylo ochotno koordinovat s vedením obce, ale za určitých 
podmínek, kterými bylo myšleno např. i pokud půjde o vzájemnou výhodnost, pokud 
budou moci počítat s podporou při řešení některých problémů. Tři z dotázaných subjektů 
odpověděly, že by své záměry s vedením obce nebyly ochotny koordinovat. 
Vstup do EU
Přes 76 % dotázaných subjektů nemá pocit, že by se pro ně vstupem do Evropské unie 
něco změnilo, nebo se podmínky spíše zlepšily. Lepší je komunikace se zahraničními 
partnery, zkrácení doby nutné k přepravě zboží, jednotná celní administrativa, přístup na 
trhy, dostupnost finančních zdrojů. Přes 20 % subjektů spatřuje zhoršení především v 
růstu cen, v tvrdších normách EU a v katastrofální celkové legislativě nových zemí. 
Z dotázaných 13 firem jedna využívá možnosti čerpat prostředky z fondů EU, jedna z 
firem se o to pokoušela, ale neuspěla, šest subjektů zatím nečerpá prostředky, ale tuto 
možnost zvažuje. Pět subjektů o tom neuvažuje. 
ZÁVĚR
Celkově region jako místo pro podnikání hodnotí 85 % respondentů uspokojivě a 
zbylých 15 % dobře. Přesto v přínosech bylo uvedeno pouze chápání Týniště jako 
tradičně industriální oblasti Královéhradecka a oslovené subjekty uváděly více překážek 
a návrhů na zlepšení. Mezi překážkami v podnikání na území města Týniště nad Orlicí se 
objevuje již výše zmíněný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, způsobený velmi 
neuspokojivým stavem učňovského školství. Dalším problémem z pohledu 
podnikatelských subjektů jsou nevyřešené průmyslové a zemědělské zóny v souvislosti 
s bytovou výstavbou a neodborný postup městského úřadu - stavebního odboru a 
životního prostředí. Celkově z odpovědí na otázky v dotazníku vyplývá, že komunikace 
mezi místní správou a podnikatelským sektorem nefunguje podle představ 
podnikatelských subjektů a je zde spousta oblastí, které by měly být zlepšeny a řešeny 
(např. informovat o záměrech města, budování průmyslových zón, společná propagace 
města a místních podnikatelů a další). 
Další uvedené náměty na zlepšení podmínek pro podnikání v regionu a názory 
podnikatelů:
- vrátit Týništi nad Orlicí statut průmyslového města
- veškeré služby včetně informovanosti lze výrazně zlepšit formou webových stránek
- údržba silnic je katastrofální a hlavně časově zdlouhavá a velmi omezující (např. ulice 

Lipská byla více než rok neprůjezdná a velmi špatně přístupná i pro pěší zákazníky, 
natož pro dodavatele a vůbec nebyla snaha tento stav nějak zmírnit nebo zlepšit)
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Oddíl vodní turistiky kanoistického oddílu SK Týniště nad Orlicí
ve spolupráci s oddíly A-TOM Kolumbus a KČT ALBA Týniště nad Orlicí 
pořádá v roce 2008 následující akce:

5. dubna - zahájení sezóny a otevírání Orlice (5. ročník).
Sraz u loděnice SK Týniště nad Orlicí v sobotu v 9 hodin. V 9.30 otevírání vody. V 10.00 
splutí Orlice od loděnice dolů do Štěnkova. Na trase jeden jez pod Sutými břehy - sjízdný 
asi 3 m od pravého břehu. Při zvýšeném stavu vody, tj. nad 200 m na vodočtu v Týništi 
nad Orlicí, řeka již místy nesleduje vlastní koryto a jsou zatopeny okolní louky. V tom 
případě se otevírání vody provede u mostu v Česticích a splouvat se bude Divoká Orlice 
od mostu z Čestic k loděnici v Týništi nad Orlicí.

10. května - 29. ročník srazu vodních turistů v „litickém oblouku“ a splutí 
úseku Divoké Orlice z Bohousové do Potštejna (10 km), obtížnost I.-II.
Zahájení u mostu v Bohousové vedle železniční zastávky v 9.30 hodin. Od 10.00 do 
13.00 hodin je mimo provoz vodní elektrárna v Liticích nad Orlicí. Voda nadlepšena 
přehradou v Pastvinách.
Pozn. Přehrada pouští vodu pro vodáky pouze 1x v roce - v tento termín. V neděli 11.5. již 
voda nejde.

11. května - 40,. ročník dist. závodů o „Vodácký štít Týniště nad Orlicí a 
Memoriál národního hrdiny kpt. Vendelína Opatrného“.
Závod je určen pro lodě rychlostní a sjezdové a zvlášť pro lodě turistické a slalomové. 
Memoriál jedou pramice P-5. Zahájení před mostem v Doudlebách nad Orlicí u levého 
břehu v 9.30 hodin. Cíl u loděnice SK v Týništi nad Orlicí (22 km, ZW-I). Na trati dva 
jezy - první v Kostelci nad Orlicí (sjízdný jen pro pramice s krytem v levé části jezu), 
druhý asi 0,5 km před cílem u elektrárny v Albrechticích nad Orlicí, jenž všichni přenášejí 
vpravo po břehu.

30. - 31. srpna - Letní sraz na Orlici (5. ročník).
Akce je určena pro mládež s doprovodem dospělých týden před školou. Sraz u loděnice 
SK Týniště nad Orlicí. Příjezd je možný již v pátek, nocuje se pod vlastními stany u 
loděnice. V plánu je splutí Tiché a Divoké Orlice i spojené Orlice. Pořadí bude určeno v 
sobotu ráno do 9.00 hodin.
V sobotu večer táborák u loděnice. Při pěkném, teplém počasí mnoho příležitostí ke 
koupání na písčinách přírodního parku Orlice. V případě přívalových dešťů úprava 
programu. Možnost vypůjčení lodí z půjčovny CVOK Kostelec nad Orlicí a 
RAMPAsport Týniště nad Orlicí.
Zahájení u loděnice SK Týniště nad Orlicí v 10.00 hodin. Splutí spojené Orlice v úseku 
přírodního parku Orlice do Štěnkova. Během plavby zastávka na Sutých březích a účast 
na vzpomínkové slavnosti u pomníčku letců padlých ve II. světové válce.

Informace: Lukáš Vondráček, T.G.Masaryka 957, Týniště nad Orlicí, tel.: 732 680 548
Email: 
http: 
        
Od 15. dubna 2008 bude otevřena v bývalém areálu podniku Piana v Týništi 
nad Orlicí prodejna RAMPAsport, prodejna sportovních potřeb, půjčovna lodí a 
vodáckých potřeb a bufet. Možnost přespání. Prodejní výstava stanů a spacích pytlů 
( ).
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vonlukasek@seznam.cz
www.tyniste.cz
www.svediroh.zamberk.cz

www.rampasport.cz



Průměrná mzda ve srovnání s celorepublikovou průměrnou hrubou měsíční mzdou, 
která roce 2006 činila 20 844,- Kč, byla u většiny firem nižší. Odpovídá to celkové 
situaci v kraji.
Zařízení společností
Více než polovina dotázaných společností (53 %) nemovitosti využívající ke své 
podnikatelské činnosti najímá a druhá necelá polovina (47 %) je vlastní. Sedm z 
dotázaných subjektů chystá nebo předpokládá rozšíření své výroby a tři z nich uvedly, že 
prostory pro podnikání, které vlastní nebo najímají, nejsou pro toto rozšíření dostatečně 
velké. Ostatní v případě rozšíření produkce nebo poskytovaných služeb nebudou mít 
problém. Z celkového počtu dotázaných firem 31 % v minulých letech modernizovalo 
nebo rekonstruovalo své prostory k podnikání a v průběhu nejbližších let se 38 % chystá 
pokračovat nebo zahájit rekonstrukci nebo modernizaci prostor. Inovaci výroby plánuje 
v průběhu příštích let 31 % dotázaných subjektů. Jak již bylo uvedeno, 54 % subjektů 
uvažuje o rozšíření svých výrobních aktivit či poskytovaných služeb, ale dva z nich 
uvažují o tomto rozšíření mimo město. O snížení produkce, propouštění zaměstnanců 
nebo přestěhování firmy dotázané subjekty neuvažují.  
Podnikatelské prostředí
Pro hodnocení celkových všeobecných podmínek podnikání byla navržena čtyř- 
stupňová škála (ano, spíše ano, spíše ne, ne)  hodnocení faktorů, které omezují nebo 
mohou omezovat podnikání konkrétních firem. 

Faktory, které omezují podnikání:
a)    současná úroveň legislativy
b) ekonomická situace v regionu
c) domácí konkurence
d) dostupnost finančních zdrojů
e) cena materiálů
f) cena pracovní síly (náklady na mzdy)
g) přístup na trhy
h) kapacita inženýrských sítí
i) umístění v regionu

Z toho vyplývá, že zástupci firem poměrně negativně hodnotili právě faktory, které jsou 
spíše ovlivnitelné z národní úrovně. Faktor, který asi nejvíce omezuje nebo negativně 
ovlivňuje fungování podnikatelských subjektů, je právě úroveň legislativy (její 
nejednoznačný výklad, nesnadná orientace, nestabilita,  často se měnící zákony a 
předpisy apod.) a také celková ekonomická situace v České republice. Dále omezující 
jsou klasické faktory jako cena materiálových vstupů, energetické náklady a cena a 
dostupnost pracovní síly. Faktory, které jsou v kompetenci místní samosprávy, jsou 
hodnoceny jako ty, které nijak výrazně neomezují podnikání subjektů v regionu. Těmito 
faktory jsou místní dopravní infrastruktura, kapacita inženýrských sítí a přístup místní 
správy. 
Přestože v této otázce přístup místní správy nebyl hodnocen nijak negativně, následující 
graf č. 7 ukazuje hodnocení konkrétnějších činností, ze kterého jsou přeci jen některé 
nedostatky patrné. V zásadě dobře je hodnocena pouze ochota a rychlost při jednání na 
městském úřadě, ostatní služby místní správy uvedené v dotazníku nevidí oslovení 
podnikatelé zrovna nejlépe. Podpora podnikání se podle oslovených na místní úrovni 
neprovádí. Většina podnikatelů má pocit, že nejsou, nebo jsou špatně informovaní o 
záměrech města. Podle dotázaných je špatná nabídka pozemků a objektů k podnikání. 
Zároveň s tímto faktorem souvisí i otázka, zda město vůbec disponuje nějakými prostory 
nebo plochami, které by mohlo nabízet podnikatelům. Dále by dotázané subjekty 
přivítaly lepší údržbu a péči o komunikace vedoucí kolem jejich pozemků a mají pocit, 
že se špatně nebo vůbec neprovádí ani propagace města nebo regionu. 
Od města místní podnikatelé jednoznačně rádi přivítají informace o rozvojových 
záměrech, společnou propagaci podniků a obcí, budování průmyslových zón a podporu
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Zprávy z knihovny

Březen - za kamna vlezem, duben ještě tam budem. A aby nám to čekání za kamny lépe 
utíkalo, připravili jsme opět další povídání o knížkách a jejich autorech.
Rádi bychom dětem i dospělým čtenářům tentokrát  představili paní spisovatelku  
                                       Petru Braunovou 

Narodila se 31.ledna 1967 v Praze. Po 
studiu Střední ekonomické školy na 
Vinohradech a maturitě v roce 1985 
pracovala jako sekretářka, asistentka, 
průvodkyně Prahou, au-pair, účetní, 
redaktorka, obchodní zástupce …. Až se 
dobrala k tomu nejcennějšímu -
-  spisovatelce.
Dnes pracuje jako externí redaktorka 
několika celostátně vydávaných 
časopisů.

„ Cestu  do  světa “ popsala  ve  své knize  oceněné Zlatou  stuhou  a  cenou  učitelů 
Česká služka aneb byla jsem au-pair

Ke psaní dětských knížek ji přivedly její tři děti. A tak se zrodily knížky 
Rošťák Oliver, 

Neuvěřitelné září aneb tajný deník Tomáše S., 
Prázdniny za všechny prachy, Kuba nechce číst, Borůvkové léto s Terezou, 

Ztraceni v čase.
Pro dospělé čtenáře na podzim vyšla novela Pozorovatelka.

Její povídky vycházejí také časopisecky.

Soutěžní otázky na měsíc duben:
1.       Jak se jmenují děti spisovatelky Petry Braunové?
2.       V jakých časopisech publikuje paní Braunová svoje  povídky?
3.       Napsala Petra Braunová i nějaké sci-fi?

S paní spisovatelkou Petrou Braunovou se osobně seznámí žáci 4.tříd ZŠ v Týništi nad 
Orlicí v pondělí 14.dubna 2008 na besedě, která se koná dopoledne od deseti hodin. 

Zveme vás na další dubnové akce v městské knihovně:
24.4.2008 v 16 hodin v dětském oddělení Povídám, povídám pohádku

24.4.2008 v 17 hodin ve výstavním sále další pokračování cyklu Listování pod dubem s 
panem Karlem Procházkou

28.4.2008 v 17 hodin ve výstavním sále vernisáž výstavy fotografií pana Miloše Vojíře
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V převážné míře se do toho šetření zapojily podnikatelské subjekty z oblastí 
zpracovatelského průmyslu a obchodu, což je v souladu se současným stavem na území 
tohoto města. Oborovému zaměření těchto firem odpovídá i struktura respondentů podle 
počtu zaměstnanců. Všechny subjekty jsou zařazeny mezi mikro (0 - 10 zaměstnanců) a 
malé firmy (10 - 49 zaměstnanců), což je zejména pro oblast obchodu typické. Tato 
struktura dotázaných subjektů odráží situaci ve městě. V původně průmyslovém Týništi 
nad Orlicí postupně zanikaly všechny velké výroby a zůstaly zde zejména obchodní 
firmy, sklady a drobnější zpracovatelský průmysl.  Za prací se převážně dojíždí do 
blízkého okolí. 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Předkládané dotazníky byly rozděleny do dvou základních částí:
                -   charakteristika firmy

-    podnikatelské prostředí
První část obsahovala otázky zjišťující identifikační údaje firmy a jejich záměry. 
Druhá část byla zaměřena na zjištění názorů nejvyšších představitelů firem jak na 
podnikatelské prostředí obecně, tak na situaci v regionu, zejména na spolupráci s 
místní samosprávou.
Charakteristika firem
Většina oslovených firem tj. 92 % má sídlo i vedení firmy situováno přímo v Týništi nad 
Orlicí a přes 75 % oslovených nemá ani další pobočky, takže veškeré jejich aktivity 
vznikají právě na tomto území. Všechny dotázané firmy zahájily svoje podnikání až po 
roce 1989. Pokud jde o vlastnickou strukturu firem, pouze dvě uvedly, že jsou vlastněny 
zahraniční osobou a  jedna z nich je i její pobočkou. Ani v jednom z dotázaných subjektů 
nemá svůj podíl město nebo stát.    
Na otázku, na jaké trhy směřuje výsledek činnosti firem, se nám dostalo rozmanitých 
odpovědí. Výsledky činností dotázaných firem směřují zejména na místní trhy v kraji a v 
České republice. Pouze tři z těchto subjektů se orientují z převážné části pouze na trhy a 
zákazníky v rámci kraje. Jedná se o tři firmy podnikající v obchodu. Ostatní firmy mají 
rozšířen okruh zákazníků alespoň na území celé České republiky a pět z dotázaných 
firem svoji produkci směřuje i na trhy zahraniční. Jedná se zejména o trhy v západní, ale i 
východní Evropě a pouze jedna z nich svoji produkci vyváží i mimo Evropu.
Pracovní síla
Celkový počet zaměstnanců ve sledovaných 13 společnostech je v letošním roce 156. 
Firmy, které uvedly odhad pracovníků na příští rok (na tuto otázku odpovědělo 10 firem, 
jejichž současný stav pracovníků je 130), neočekávají úbytek zaměstnanců, ale spíše 
předpokládají přírůstky. Odhad na příští rok u těchto deseti firem vyšel v součtu 149 
zaměstnanců. Při sledování počtu zaměstnanců od doby vzniku dotázaných 
podnikatelských subjektů došlo k poměrně výraznému nárůstu zaměstnanců z 89 na 134. 
Je to dáno zejména tím, že mezi dotázanými firmami jsou firmy relativně mladé, které se 
rozvíjely až po roce 1989, a nebyly tedy zasaženy jakoukoliv restrukturalizací nebo 
úpadkem typickým pro Týniště jako celek. Ve vzorku dotázaných firem je pouze jedna, u 
které došlo k výraznému poklesu zaměstnanců, a to z 60 na začátku podnikání na 
současné 2 zaměstnance. Jedná se právě o firmu dříve podnikající v koželužské výrobě, 
která se v současné době musela přeorientovat na jinou činnost, spočívající v pronájmu 
areálu a zařízení. 
Celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly pět firem označilo jako dostatečnou a stejný 
počet jako špatnou. Třem firmám se kvalita a dostupnost pracovní síly zdá být dobrá. 
Nejčastějším důvodem uvedení odpovědi, že kvalita a dostupnost pracovní síly je špatná, 
je nízká kvalifikace a s tím spojený nedostatek kvalifikované pracovní síly, neochota 
pracovat zejména ve vícesměnném provozu, ale například také špatná jazyková 
vybavenost. 

5

Pozvánka na výstavu:
Miloš Vojíř (1.1.1938)
Jeden z nejznámějších východočeských umělců, uznávaný fotograf , kterého proslavily 
především pozoruhodné akty, vstoupil do nového roku jako čerstvý sedmdesátník. 
Královéhradecký rodák, pokračovatel aktové školy Miloslava Stibora a Tarase 
Kuščinského, uspořádal v lednu v hradecké galerii Na Hradě výstavu s názvem 
Ohlédnutí jako průřez bohatou tvorbou. Na fotografii nedá dopustit a baví ho stále jako 
před čtyřiceti lety. Absolvoval na sedmdesát samostatných a přes osmdesát společných 
výstav a hrou světel a stínu přibližuje něžnost a krásu ženského těla. Jedním z 
nejkrásnějších dárků k jeho jubileu pro něj bylo, že byl nominován mezi třiadvacet 
fotografů aktů, kteří v knize Naučte se fotografovat kreativně akt  předvedou svoji 
tvorbu.
Před dvěma lety si odskočil do 
historie, když vydal spolu se Zitou 
Zemanovou a Pavlem Matuškou 
výpravnou publikaci Třebe-
chovický Proboštův betlém. V jeho 
fotografickém podání figurky 
betlému ožívají a detailní snímky 
nám ukazují krásu této významné 
památky.
Jako umělecký fotograf se podílel i 
na mnoha publikacích, připomeňme 
si například sbírku básní Luboše 
Humla s názvem Akty lásky:

Slavnostní zahájení výstavy fotografií MILOŠE VOJÍŘE se uskuteční 
v pondělí 28. dubna 2008 od 17 hodin ve výstavním sále Městské knihovny

Hudební vystoupení:          Zuzana STIRSKÁ z Prahy
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HLEDÁNÍ

Ve dnech 
vratkých až k uzoufání
hledám pevninu 
tvých dlaní

Světlý bod 
zářící v nedohlednu

Kotvu
která dosáhne
ke dnu



STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
2008 - 2020

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
ÚVOD
V průběhu měsíce června a července 2007 byl proveden průzkum podnikatelského 
prostředí ve městě Týniště nad Orlicí. Zjišťovány byly názory podnikatelů na obecné 
podmínky podnikání a místní samosprávu v Týništi nad Orlicí. Průzkum slouží jako 
jeden z podkladů pro zpracování analýzy prostředí v rámci tvorby strategického plánu 
města a je určen zejména pro potřeby místní samosprávy. 
Výstupy z tohoto průzkumu budou sloužit snahám místní samosprávy udržet a zlepšit 
podnikatelské klima ve městě a určit koordinaci a směr rozvoje v této oblasti, případně 
vytypovat další aktivity pro podporu podnikatelského prostředí na sledovaném území.
Průzkum byl veden tak, aby zmapoval současnou situaci a kvalitu podnikatelského 
prostředí ve městě z pohledu těch, kteří na území podnikají a vytvářejí pracovní místa pro 
místní obyvatele. Cílem průzkumu tedy bylo získat od dostatečně široké řady zástupců 
podnikatelské sféry aktuální a hodnověrné informace o současném stavu 
podnikatelského prostředí na území města. Zjistit jejich názory a možné návrhy na 
zlepšení pro ně existujících nepříznivých faktorů. 

METODIKA
Pro potřeby šetření byl vypracován strukturovaný dotazník, který je rozdělen do dvou 
částí (charakteristika firmy a podnikatelské prostředí) obsahujících celkem 27 otázek. K 
dotazníku byl přiložen list, na který se mohly firmy vyjádřit v případě dalších návrhů a 
podnětů. Praktické provedení průzkumu bylo realizováno formou telefonických 
rozhovorů a prostřednictvím emailové korespondence. Na základě seznamu 
podnikatelských subjektů dodaného místní samosprávou bylo vybráno a osloveno 
celkem 25 subjektů. Na dotazníky odpovědělo 13 subjektů, což je 52  % ze všech 
oslovených. Oslovováni byli nejvyšší představitelé společností,  jednatelé, majitelé, či 
jejich zástupci. 
Předmětem průzkumu podnikatelského prostředí byla příprava, realizace a komplexní 
zhodnocení výsledků dotazníkového šetření v místním podnikatelském sektoru. V 
zájmu získání úplných, pravdivých a upřímných odpovědí dotazovaných 
podnikatelských subjektů jim bylo zaručeno zachování anonymity vyplněných 
dotazníků. Proto vyhodnocení nebude při analýze výsledků uvádět žádné odkazy na 
konkrétní subjekty. 

Výběr respondentů
Celkem byly získány odpovědi od 13 firem, jejichž působištěm podnikání je území 
Týniště nad Orlicí. Návrh respondentů, jak již bylo zmíněno výše, byl ponechán na 
zadavateli, který má nejlepší informace o daném území. Zadavatel tak mohl zvolit 
společnosti, které jsou ve sledovaném regionu významnými zaměstnavateli. Cílem 
dotazníkového šetření bylo oslovení co největšího počtu podnikatelských subjektů a 
získání co nejvíce názorů a návrhů z různých oborů činnosti (OKEČ). 
Strukturu respondentů jak podle oboru činnosti (OKEČ), tak podle velikosti znázorňuje 
následující tabulka a grafy.

Struktura dotázaných společností dle oborového členění (OKEČ)
Obor činnosti dle OKEČ                                 Počet respondentů              Podíl v %
Zpracovatelský průmysl                    5                                    38
Stavebnictví                    1                                      8
Obchod,opravy mot. voz a výr. pro osobní spotřebu     6          46
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu                    1            8
Celkem                  13        100

4

Duben v DDM Sluníčko

V první řadě bychom chtěli poděkovat našim milým sponzorům, kteří podpořili dětský 
maškarní karneval v hotelu Orlice dne  23. 2. 2008: p. Jiřímu Venclovi (truhlář), p. 
Zaňkovi (Unifa), pí. ředitelce Sklovitalu, pí. Černínové (Lékárna Na Záplotí), pí. Zitě 
Matoušové, která sehnala na poslední chvíli diskžokeje i s aparaturou z Čestic, její 
manžel ho dovezl, a tím tuto akci opravdu zachránili. Náš diskžokej Pavel Louthan byl  
zraněn, takže nemohl hrát. Přejeme mu brzké uzdravení.
Poděkování si zaslouží i všechna děvčata se svými vedoucími z našich tanečních 
kroužků a velký dík patří také Janě Tiché ml. za krásné uvádění celého karnevalu a 
organizaci her a soutěží. 
Na malé prostory hotelu Orlice bylo příliš mnoho účastníků, a to trochu pokazilo tuto 
krásnou akci, ale za to pořádající Dům dětí a mládeže přeci nemůže. Myslím si, že se 
nedáme odradit a v roce následujícím se zase sejdeme.

Akce DDM v měsíci dubnu 2008 

2. 4. Keramická dílna pro veřejnost s pí. Šimánovou
Začátek je od 16:30hod.

19. 4. V Kulturním centru se koná 16. ročník taneční přehlídky kolektivů 
„O Týništské tajemství“. Přijďte podpořit naše kolektivy.
Začátek je v 10:30hod.

22. 4. Na dopravním hřišti místního Automotoklubu pořádáme společnou akci  
základní kolo dopravních cyklistických závodů od 3. tříd, včetně 9. tříd ZŠ.
Začátek je v 15:00hod.

23. 4. Na výše uvedeném místě probíhá i regionální kolo dopravních cyklistických 
závodů. Začátek je ve 13:00hod.

Tradiční pondělní dílny pro veřejnost budou napsány na plakátech DDM.

Nejbližší akce v květnu, na které zveme srdečně veřejnost

14. 5. Keramická dílna pro veřejnost s pí. Šimánovou, 
Začátek je od 16:30hod.

16. 5. V lese U Dubu se koná podvečerní „Putování s Beruškou“.
Start v 18.30, cesta je krátká a končí po setmění u táboráku, kde si můžete opéct 
špekáčky.

7. 6. U MŠ Dub se koná tradiční „Pohádkový les“.
Prezentace od 9.00 do 10.00 hod. u MŠ.

Další zprávy ze Sluníčka

Dne 11. 3. 2008 se u nás konala beseda místní organizace Českého svazu zahrádkářů, kdy 
nám  věnovali prostředky na zakoupení cen na taneční soutěž „O týnišťské tajemství“ a 
na drobné ceny na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Naše zahrada“. Touto cestou 
bychom jim chtěli za tento velkorysý dar poděkovat.
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Prodej stavebních parcel v Týništi nad Orlicí

Většina občanů ví, že město již před několika lety rozhodlo o záměru přípravy stavebních 
parcel pro stavbu rodinných domků v lokalitě „Podboří“ (pole za mlýnem směrem ke 
křižovatce na Rašovice).
Proč to tak dlouho trvá?
Nejprve bylo nutno potřebné pozemky získat. Pozemky vlastnila celá řada vlastníků a 
jejich představy o ceně byly často nad reálnými cenami i možnostmi města. Konečný 
výsledek cenových jednání není vůbec špatný, ale byl zaplacen poměrně dlouhým 
procesem. Poslední podpis pod kupní smlouvou na poslední chybějící pozemek byl 
učiněn zhruba před rokem. V té době se také naplno rozběhly projektové přípravy a 
následně, v letošním roce, i územní řízení.
Projekt pro stavební řízení by měl být hotov do dubna a ihned zažádáme o stavební 
povolení na vybudování všech potřebných sítí v dané lokalitě včetně komunikací. 
Jednání s dodavateli elektrické energie i plynu se již rozběhla. 
Jakmile budeme mít v ruce projekt, vypíšeme výběrové řízení na dodavatele všech 
stavebních prací. Jelikož se jedná o zakázku ve výši cca 20 mil. Kč, rozhodlo 
zastupitelstvo města i o vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěru na 
financování této investice. Úvěr by se splácel především příjmy z prodeje parcel.
Vlastní stavební práce by se měly rozběhnout ve druhém pololetí tohoto roku. V té době 
bychom také chtěli začít s prodejem parcel.
Nejčastější otázkou je…..Za kolik?
Musím přiznat, že to zatím nevíme. Existuje ale  shoda na tom, že by na prodeji parcel 
město nechtělo vydělat, ale ani příliš prodělat. Jasnější mantinely pro stanovení ceny 
parcel nám poskytne až výběrové řízení na dodavatele stavby, které nám zodpoví 
poslední neznámou pro cenový propočet, a  tou je cena za vybudování infrastruktury.
A nyní, jak se bude prodávat?
Zatím o způsobu prodeje diskutujeme a nic nebylo dosud schváleno. Shodujeme se však 
na tom, že vlastní prodej musí být naprosto transparentní a nesmí být nákladově drahý. 
Zatím to vypadá, že bychom mohli použít veřejný způsob prodeje obálkovou metodou. 
Obálky by byly předkládány  ve veřejné místnosti za přítomnosti veřejnosti včetně 
ostatních předkladatelů nabídek, průběžně zaevidovány a poté veřejně otevřeny. 
Po celou dobu od odevzdání až do jejich otevření budou obálky stále na očích veřejnosti 
tak, aby nemohly vzniknout žádné spekulace o  transparentnosti  řízení.
Nabídkové ceny budou přečteny veřejně. 
Zvažujeme také jak, či zda vůbec, omezit okruh uchazečů o koupi parcel. Zda případná 
omezení nejsou v rozporu s platným právním řádem. 
Dále se uvažuje i o tom, zda nějak podmínit vlastní prodej - např. až po zastavění parcely 
stavbou - v nějakém časovém limitu.
Tato jistota, že se na každé parcele začne (například) do dvou let stavět, by však byla 
vykoupena komplikacemi spojenými s odkladem plateb kupní ceny, a tím i nutností 
splácet úvěr z jiných zdrojů města. Navíc forma prodeje smlouvou o budoucí smlouvě 
kupní by mohla kupujícím komplikovat případná jednání s poskytovateli úvěrů či 
hypoték na zamýšlenou stavbu.
Definitivní podmínky prodeje, způsob prodeje a kupní cenu bude možno zveřejnit až po 
schválení zastupitelstvem města, do té doby půjde stále jen o úvahy.
                                                                                                            

Jaroslav Matička
                                                                                                                   starosta
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Program MC Ratolest na měsíc DUBEN

Dopoledne             Odpoledne

Po         - 16.00-18.00 h HERNA
16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
17:15-18:00 h ANGLIČTINA pro maminky     

Út 9:30 - 11:00 h HERNA pro 
nejmenší 15:30-16:30 h Hrátky s FLÉTNOU

St 9.30-10.30 h  ROLNIČKA
10:30-11:00 HERNA 16.00-18.00 h HERNA

16.00-17.00 h BARVIČKY

Čt        - 15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.
16.30-17.15 h ANGLIČTINKA II.
15.30-17.30 h PASTELKY
17:15-18:00 h HERNA

Pá 9:30 - 11:00 h HERNA 

Mimořádné akce v dubnu:
7.4. (Po) Výroční schůze o.s. Ratolest od 16:00 h.
9. a 10.4 (St a Čt) KERAMIKA pro děti od 16:00 h.
9.4. (St) Keramika pro maminky od 20:00 h.
21.- 26.4. Brigáda na úpravy zahrady 

Připravujeme:
Ø Besedu s lékařkou  homeopatkou
Ø Besedu s rehabilitační pracovnicí

INZERÁT
Hledáme dobrovolníka, který by dětem v Mateřském Centru Ratolest 

rád zahrál loutkové divadlo!
Kontakt: 605 489 569

Mateřské centrum Ratolest 
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici
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16. Realizaci projektu „Rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole“ v ZŠ 
Komenského č.p. 828, Týniště nad Orlicí, s předpokládanými náklady 1.100.000,-
Kč s tím, že Město Týniště nad Orlicí zajistí spolufinancování v částce 165.000,-Kč 
(15% z celkové částky), s předfinancováním celého projektu v částce 1.100.000,-
Kč. Zřizovatel Město Týniště nad Orlicí souhlasí s realizací projektu i s jeho 
udržitelností nejméně po dobu 10 let.

17. Záměr financovat vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v 
lokalitě Podboří I. úvěrem v částce do 19.500.000,-Kč.

18. Záměr financovat akci „Plynofikace Petrovice n.O.“ úvěrem v částce do 7 mil. Kč.
19. Přijetí daru od Královéhradeckého kraje, a to stavby bývalé části silnice II/304 

vyřazené ze silniční sítě na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 17.2.1994 (úsek od 
křižovatky u Sklovitalu, přes kino, ke křižovatce se silnicí I/11 u benz. čerpací 
stanice směr Častolovice dle přílohy č. 5 - darovací smlouvy č. RK/1/2008).

20. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky dotčené výstavbou Infrastruktury pro 
budoucí výstavbu RD Týniště nad Orlicí - lokalita „Podboří I.“ (viz příloha č.6 - 
Smlouva o výpůjčce).

B) ZAMÍTÁ
2Prodej části pozemku p.č. 555/2 o výměře 115 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku 

manželů Homolkových.

C) BERE NA VĚDOMÍ
      1. Zprávu o činnosti rady města.
      2. Hospodaření města za rok 2007 podle přílohy č.3.
      3. Zprávu o bezpečnostní situaci.

D) UKLÁDÁ
1. Vyhlásit výběrové řízení na úvěry formulované pod body 17, 18 usnesení 

(oslovením pěti bankovních institucí).
    T:  31.3.2008 Odpovídá: Ing. Matička J.

2. Podepsat smlouvy pod body 10, 11, 12, 19, 20 usnesení
    T:  podle předložení smluv                                               Odpovídá:  Ing. Matička J.

3. Jednat s majitelem pozemku p.č. 1662/14 Vondroušem V. o směně pozemku za 
stavební pozemky v lokalitě Podboří I.

    T:  31.3.2008                                                                      Odpovídá:  Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička, starosta

Odpověď na častý dotaz  občanů

Často jsem dotazován, proč jsou na městských pozemcích v okolí domů vysazovány 
určité druhy dřevin, trav, květin a keřů. Všeobecně musím uvést, že výběr se řídí více 
kritérii. Jedním z těch důležitých je odolnost proti vandalům, vitalita, estetičnost a také 
cenová dostupnost. Proto jsou často vybírány odolné druhy, které, lidově řečeno, něco 
vydrží a poté, co odrostou, nejsou lehce devastovatelné.
 Uznávám, že nemusí vždy plně splňovat estetické požadavky obyvatel, ale realita je 
krutá. Vše, co je v Týništi vysazeno, je trvale ničeno. Až se přístup některých lidí změní, 
přijde doba, kdy třeba pod Vašimi okny porostou růže.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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KARNEVAL
V Ratolesti dobře je nám,
na karneval byl každý zván!
    V pondělí vše propuklo,
    maskám se tam líbilo!
Byl tam dráček, princezna, opravář, vosa i kominík,
také trpaslík, beruška, žirafa, pirát a námořník!
    Nechyběl tu ani Mat
    a jeho kamarád Pat!
Zpívaly jsme, tancovaly,
na soutěžích vyhrávaly.
    Karneval tombolou jsme zakončily,
    z krásných dárků se všechny děti radovaly!
Děkujeme všem za přípravu a čas,
příště přijdeme do Ratolesti zas!
                         Děti z MC Ratolest
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                    Z městského úřadu
                           U S N E S E N Í
                           ze 7. zasedání Zastupitelstva města Týniště n. Orl. 
                           konaného dne 25.2.2008 
A) SCHVALUJE
1. Rozpočet na rok 2008 podle přílohy č.1.
2. Rozpočtový výhled na rok 2009 a 2010 podle přílohy č. 2
3. Strategický plán rozvoje města.
4. Záměr prodeje bytů, které jsou v majetku Města Týniště nad Orlicí, v bytových 

domech č.p. 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 891, 892, 893 stávajícím uživatelům, 
podle podmínek schválených ZM dne 3.12.2007.

5. Způsob prodeje uvolněných bytů v bytových domech č.p. 881, 882, 883, 884, 868, 
869, 870, 876, 877, 878, 885, 886, 887, 891, 892, 893, 536, 537 minimálně za cenu dle 
znaleckého posudku obálkovou metodou

        a) nabídnout přednostně zájemcům vedeným v evidenci žadatelů o městské byty k 
25.2.2008 

        b) v případě, že by omezení okruhu zájemců dle odst. a) bylo v rozporu s právními 
předpisy, nebo nebude-li zájem o prodej bytů z okruhu zájemců dle odst. a), bude 
prodej uskutečněn stejným způsobem bez omezení okruhu zájemců.

26. Prodej pozemku p.č. 23/7 o výměře 114 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku 
Cvejna Z. za cenu 500,-Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené.

27. Koupě pozemku p.č. 24/2 o výměře 11 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku Města 
2Týniště nad Orlicí za cenu 500,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

28. Záměr prodeje pozemku p.č. 2009/26 o výměře 243 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí za 
2cenu minimálně 100,-Kč/m . 

9. Koupi části pozemků p.č. 2009/6, 2009/17 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku Města 
Týniště nad Orlicí ve výměře dle geometrického plánu zhotoveného po zastavění 

2pozemků plánovanou rekonstrukcí místní komunikace, za cenu 100,-Kč/m .
10. Záměr DSO Křivina realizovat projekt „Intenzifikace ČOV a vybudování nové 

kanalizace v obcích DSO Křivina, Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a 
Štěpánovsko“.

11. Přijetí dlouhodobého úvěru Dobrovolného svazku obcí Křivina na spolufinancování 
stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina 
Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko“ od České spořitelny, a.s., 
do výše 42 mil. Kč.

12. Ručení za poměrnou část dlouhodobého úvěru Dobrovolného svazku obcí Křivina 
na spolufinancování stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v 
obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko“ do 
výše 86% majetkového podílu města, to je do výše 36.120.000,-Kč, budoucími 
příjmy z rozpočtu města Týniště nad Orlicí.

13. Záměr koupě malometrážních bytů pro potřeby DPS za cenu do 7 mil. Kč.
214. Záměr prodeje pozemku p.č. 2252/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 3770 m  

2formou časově omezené smlouvy o smlouvě budoucí za minimální cenu 280,-Kč/m . 
Vlastní prodej bude uskutečněn až po vybudování zpřístupňující účelové 
komunikace kupujícím.

15. Záměr prodeje pozemků „STŘED“ za podmínek podle přílohy č.4 formou časově 
omezené smlouvy o smlouvě budoucí.

1

E L E G A N C E
p r o  k a ž d é h o

prodejna v Týništi nad Orlicí
80m od kina k vodárenské věži - tel.: 731 472 124

Nabízíme Vám kvalitní a nové zboží za solidní ceny.

U NÁS JE KAŽDÁ ŽENA ORIGINÁL

VELKÝ VÝBĚR TRIČEK

Rozmanitá bižuterie ke každé příležitosti

RIFLE  -  PÁSKY  -  SVETRY
ROZTOMILÉ DROBNOSTI

KABELKY JARNÍCH BAREV

Dekorace ze sušených květin - výroba dle přání zákazníka

Výroba dle - materiálu - barvy - velikosti - ceny

SLEVY  !!!  SLEVY  !!!  SLEVY  !!!
trička rifle kabelky zimní bundy

plesové šaty za poloviční ceny

Náš cíl je Vaše spokojenost!

Ušetříte čas a Peníze!
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ve spolupráci s Kulturním centrem města.
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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

                     DUBEN  2008
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