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ZPRáVy Z RADnice

     

 

A) schvaluje

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. ***. Rada města doporučuje pro-
dloužit NS na období od 1. 5. 2015 - 
do 30. 4. 2018 a pověřuje starostku 
města prodloužení NS podepsat.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. ***. Rada města doporučuje pro-
dloužit NS na období od 1. 5. 2015 
do 31. 10. 2015 a pověřuje starostku 
města prodloužení NS podepsat.

3. Přidělení bytu p. ***. NS byla 
uzavřena na období od 1.  4.  2015 
do 30. 6. 2015 s podmínkou úhra-
dy tříměsíční jistiny a pověřuje sta-
rostku města NS podepsat. Byt byl 
přidělen na základě zápisu z jedná-
ní bytové komise (projednáno RM 
dne 23. 2. 2015).

4. Přidělení bytu p. ***. NS byla 
uzavřena na období od 8.  4.  2015 
do 7.  7.  2015 s  podmínkou úhra-
dy tříměsíční jistiny a pověřuje sta-
rostku města NS podepsat. Byt byl 
přidělen na základě zápisu z jedná-
ní bytové komise (projednáno RM 
dne 23. 2. 2015).

5. Přidělení bytu p. ***. NS bude 
uzavřena na období od 1.  5.  2015 
do 31. 7. 2015 s podmínkou úhrady 
tříměsíční jistiny a  pověřuje sta-
rostku města NS podepsat. Byt byl 
přidělen na základě zápisu z jedná-
ní bytové komise (projednáno RM 
dne 23. 2. 2015).

6. Přidělení bytu p. ***. NS bude 
uzavřena na období od 1.  5.  2015 
do 31. 7. 2015 s podmínkou úhrady 
tříměsíční jistiny. Byt byl přidělen 
na základě zápisu z  jednání byto-
vé komise. (projednáno RM dne 
23.  2.  2015). Pověřuje starostku 
města NS podepsat.

7. Program návštěvy zástupců 
partnerského města Čierný Balog.

8. Schvaluje Dohodu o přičleně-
ní honebních pozemků uzavřenou 
mezi Městem Týniště nad Orlicí 
a paní Alexandrou Hardegg ve věci 
náhrady za přičlenění honebních 
pozemků k  honitbě, podle zákona 
o  myslivosti 449/2001 Sb., které 
jsou ve vlastnictví města Týniště 
nad Orlicí do honitby Křivice.

9. Záměr propachtování pozem-
ku par. č. 2218/19, pozemku par. č. 

2260/15, pozemku par. č. 2197/16, 
pozemku par. č. 2184/6, pozem-
ku par. č. 2268/9, pozemku par. č. 
2223/2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

10. Udělení plné moci pro JUDr. 
Moravce ve věci zastupování Města 
Týniště nad Orlicí v odvolacím ří-
zení Ochránců přírody, Týniště nad 
Orlicí, v záležitosti zřízení obalov-
ny v areálu bývalého Elitexu.

11. Smlouvu o  nájmu prostoru 
sloužícího k  podnikání v  budově 
čp. 312 na pozemku par. č. 2023/3 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro fir-
mu Charon- Jitka Filipová s. r.o. – 
IČ: 035 15 630 za cenu 91.740 Kč/
rok včetně DPH a ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

12. Nájemní smlouvu o  proná-
jmu částí pozemků par. č. 2018 a p. 
č. 2020 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o celkové výměře 52 m2 pod pro-
dejním stánkem s firmou Charon- 
Jitka Filipová s. r.o. – IČ: 035 15 630 
za cenu 4.541 Kč/rok včetně DPH 
od 01.  05.  2015 a  ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

13. Nájemní smlouvu o  proná-
jmu dvou částí pozemků par. č. 
2015/1 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o celkové výměře 60 m2 pod dvě-
ma garážemi s firmou Charon- Ji-
tka Filipová s. r.o. – IČ: 035 15 630 
za cenu 600 Kč/rok včetně DPH 
od 01.  05.  2015 a  ukládá starostce 
smlouvu podepsat.

14. Smlouvu o  dodávce vody 
a  o  odvádění odpadních vod č. 
4390028520 mezi odběratelem 
Charon, Jitka Filipová, s.r.o., a do-
davatelem Aqua Servis, a.s., kde 
vystupuje Město Týniště nad Orlicí 
jako vlastník nemovitosti a ukládá 
starostce města smlouvu podepsat.

15. Žádost o udělení výjimky pro 
uzavření smlouvy o  dodávce vody 
a  odvádění odpadních vod mezi 
Aqua servisem, a.s., a  společnosti 
Charon – Jitka Filipová, s.r.o. Měs-
to Týniště nad Orlicí vystupuje jako 
vlastník nemovitosti a ručitel.

16. Řád veřejného pohřebiště 
a  smlouvu o  správě veřejného po-
hřebiště na pozemcích par. 2023/1 
a par. č. 2021 v k. ú. Týniště nad Or-
licí s firmou Charon- Jitka Filipová 
s. r.o. – IČ: 035 15 630 od 1. 5. 2015 
a  ukládá starostce smlouvu pode-
psat.

17. Zrušení dodatku č.1 uzavře-
ného dne 1.  4.  2015 mezi Městem 
Týniště nad Orlicí a  firmou Kone, 
a.s., ve věci servisu výtahu pro KD, 
Tyršovo náměstí 478 a MÚ Mírové 
náměstí 90, z  důvodu různé hod-
noty DPH. Ukládá starostce města 
podepsat samostatnou Smlouvu 
pro objekt KD.

18. Uzavření dodatku č. 21 
se společností ODEKO, s.r.o., v zá-
ležitosti ceny za směsný komunální 
odpad, separovaný odpad a  počet 
svozů včetně převzetí a uložení od-
padů platné od 1. 1. 2015.

19. Rozpočtová opatření č. 2 ve 
výši 3000 Kč, odměnu pro TDI 
a koordinátora BOZP.

20. Znění kupní smlouvy na 
odkup pozemku p.č. 266 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  prodávajícím 
*** a ukládá starostce smlouvu po-
depsat.

21. Znění kupní smlouvy na 
prodej pozemku Na Podboří p.č. 
1662/50 v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
pro *** a  ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

 
B) Vzala na vědomí:

1. Informaci Ing. Nováka, vedou-
cího odboru dopravy – živnosten-
ský úřad Kostelec nad

Orlicí ve věci,černých staveb“ 
v  Týništi nad Orlicí a  ukládá sta-
rostce města jednat právníky o ře-
šení vzniklé situace a  do 14 dnů 
podat návrh řešení.

2. Informaci starostky města 
o  plánovaném setkání starostky 
města s podnikateli dne 15. 4. 2015 
v 16.00 hodin.

3. Informaci ohledně vyúčtová-
ní energií v  provozovně truhlárny 
a ukládá vyčíslit za poslední 2 roky 
spotřebovanou elektrickou energii, 
včetně vody.

4. Informaci právního zástupce 
ve věci smíru mezi Městem Týni-
ště nad Orlicí a  p. Hillebrantovou 
a ukládá jednat starostce města ve 
věci uzavření smíru.

5. Petici občanů Družstevní ulice 
ve věci nebezpečí plynoucí z  chy-
bějícího chodníku, který nahrazu-
je vodorovné značení - plná čára. 
Ukládá vedoucímu správy majetku 
občanům odpovědět a jednat s Od-
borem dopravy v Kostelci nad Or-
licí ve věci povolení vodorovného 
dopravního značení.

6. Informaci Stavebního úřadu 
v  Týništi: „Výrobní a  skladovací 
hala - Warehouse III“ v Týništi nad 
Orlicí, ul. Za Drahou, včetně napo-
jení na technickou infrastrukturu 
(revitalizace části bývalého areálu 
ČSAD) a  ukládá: starostce města 
zúčastnit se 6.  5.  2015 od 15 hod. 
plánovaného projednávání. Tajem-
níkovi města pozvat na jednání RM 
dne 27. 4. 2015 pana Michala Sed-
láčka.

7. Rozhodnutí Královéhradecké-
ho kraje ve věci částečné uzavírky 
silnice I/11 v  Týništi nad Orlicí, 
most ev.č.11-049A na obchvatu 
města z  důvodu celkové rekon-
strukce.

8. Informaci starostky města 
v záležitosti dodatečného povolení 
stavby –„Úprava stávajícího chod-
níku, komunikace parkovacích stá-
ní na pozemcích 1677/1 a 1677/2.

9. Informaci starostky města 
v záležitosti dodatečného povolení 
stavby –„Stavební úpravy Tyršovo 

náměstí v Týništi nad Orlicí.
10. Stanovisko stavebního úřadu 

ke způsobilosti, změně zápisu dru-
hu stavby a způsobu využití budo-
vy – narovnání skutečného stavu 
– budova 234, parc.č.230/1 rodinný 
dům nyní a  hala bez č.p. – stavba 
pro výrobu a skladování.

11. Informaci ČSAD Ústí nad 
Orlicí ve věci vlastnictví 146 akcií 
ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/ak-
cie.

12. Informaci o  spadlých stro-
mech a  poškození plotu na hřbi-
tově při nedávné vichřici a ukládá 
odboru správy majetku města jed-
nat s pojišťovnou a zajistit likvidaci 
škody.

13. Informaci o  petici občanů, 
rodičů 1C ZŠ, a ukládá řediteli ZŠ 
dále s rodinou a Pedagogicko - psy-
chologickou poradnou spolupraco-
vat.

14. Stanovisko stavebního úřa-
du ke změně zápisu druhu stavby 
a  způsobu využití budovy č.p. 26 
„Modrák“ včetně nutných investic 
pro kolaudaci stavby z  rodinného 
domu na ubytovnu.

15. Pasportizaci bytů v  č.p. 950 
provedenou p. Špačkovou a ukládá 
zjistit odhadcem nemovitosti od-
hadní cenu u bytů 1+1, 2+1 a 4+1.

16. Stav kolaudačního rozhod-
nutí na Kulturní dům a ukládá ře-
diteli KD vypsat výběrové řízení na 
provoz bufetů v KD.

17. Aktivitu starostky měs-
ta a  odboru životního prostředí 
v  rámci akce Stromy života, kdy 
v  podzimním období budou moci 
týnišští občané při narození je-
jich dětí v roce 2015 zasadit strom 
v parku, strom je za úplatu.

18. Žádost ČEZ na údržbu po-
zemků v  Petrovicích – odstranění 
náletů a  ukládá p. Urbánkovi jed-
nat se společností o zajištění kom-
pletního vysekání a uklizení včetně 
odvozu dřevní hmoty.

19. Znalecký posudek OV Rašo-
vice.

20. Informaci starostky města 
o akci,Týniště nad Orlicí – Rekon-
strukce chodníků II. etapa a chod-
ník ke hřbitovu“.

c) Zamítá:

1. Žádost Královéhradeckého 
kraje a  Ústavu sociální péče Kva-
siny o  zařazení města do projektu 
Transformace ÚSP Kvasiny.

2. Poskytnutí finančního daru na 
zřízení Babyboxu v Jičíně z důvodu 
značné vzdálenosti od Týniště nad 
Orlicí.

3. Výsledky poptávkového řízení 
na zpracování projektové doku-
mentace, včetně smlouvy o  dílo č. 
201477-2,Týniště nad Orlicí – Re-
konstrukce chodníků II. etapa“.

… pokračování na další straně
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4. Uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o  dílo s  Ing. Jiřím Cihlá-
řem, Orlické nábřeží 1029, Choceň 
ve výši 223 245 Kč na projektovou 
dokumentaci, Týniště nad Orlicí 
– Rekonstrukce ulic Zvoníčkova 
a Pod Stávkem.

5. Žádost Oblastní charity Par-
dubice na poskytnutí příspěvku na 
přestavbu budovy na Odlehčovací 
zařízení stacionář a  zajištění záze-
mí Mobilního hospice.

6. Žádost majitele objektu č.p. 
258 p. *** o odkoupení kůlen v ha-
varijním stavu, včetně zajištění 
bourání kůlen, zaměření pozemku 
a výstavby oplocení a ukládá

odboru správy majetku jednat 
s  majitelem objektu 258 o  odstra-
nění kůlen, které jsou v havarijním 
stavu a  hrozí případné nebezpečí 
dětem z MŠ.

D) Ukládá

1. Vedoucímu Odboru správy 
majetku města zajistit bezpečnost 
na hřišti – Skatepark u  loděnice 
a podat informaci na příštím zase-
dání RM.

2. Vedoucímu Odboru správy 
majetku poptat u  více dodavatelů 
opravu elektroinstalace v  prosto-
rách truhlárny a v prostorách obec-
ního domu v Petrovicích nad Orlicí 
č.p. 49 na provedení optimalizace 
spotřeby elektrické energie.

3. Odboru správy majetku města 
zajistit likvidaci škody, které vznik-
la při nedávné vichřici a  došlo 
k poškození plotu na hřbitově, přes 
pojišťovnu.

4. Vedoucímu odboru správy 
majetku s  okamžitou platností ří-
dit se podle směrnice pro zadává-
ní veřejných zakázek a  informovat 
radu města o výsledcích poptávko-
vých řízení v rozsahu, které ukládá 
směrnice.

5. Svazu tělesně postižených 
předložit návrh na umístění a  po-
čet laviček od vodárenské věže ke 
mlýnu.

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

A) schvaluje

1. Smlouvu o  dílo k  zakázce 
201477-2 na akci „Týniště nad Or-
licí - rekonstrukce chodníků II. eta-
pa“ v částce 90.750 Kč včetně DPH.

2. Nabídku Ing. Cihláře na do-
pracování TD k  stavebnímu po-
volení k  projektu Telux, za cenu 
27.830 Kč včetně DPH.

3. Nabídku f. Ingservis pana Vla-

sáka na dopracování TD ke staveb-
nímu povolení k projektu Tyršovo 
náměstí v  částce 10.890 Kč včetně 
DPH.

4. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí dle 
§ 30 odst. 2a) zákona č. 250/2000 
Sb., čerpání finančních prostředků 
do výše 205.000 Kč z  rezervního 
fondu na nákup výškově nastavi-
telného nábytku, šatních skříněk 
a nákup PC.

5. Rozpočtová opatření č. 3-5.
6. Svazu tělesně postižených uvá-

dět sídlo organizace na Mírovém 
náměstí 90, Týniště nad Orlicí.

7. Svěření pravomoci obecnímu 
úřadu Týniště nad Orlicí, správ-
nímu odboru, ve věci udělování 
souhlasu obce, v  případě posuzo-
vání nároku na doplatek na bydle-
ní u  žadatele o  dávku, který užívá 
bydlení v  ubytovacím zařízení na-
cházejícím se v katastrálním území 
obce Týniště nad Orlicí.

8. Záměr pronájmu části pozem-
ku p.č. 96/1 o výměře 234 m2 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

9. Záměr pronájmu nemovitosti 
na pozemku p.č. 23/4 o výměře 80 
m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

10. Žádost KC o  posunutí času 
nočního klidu pro nejvýznamnější 
kulturní akci ve městě -20. ročník 
swingového festivalu konaný ve 
dnech 5. a 6. června 2015 do 01:00 
hodin.

11. Žádost KC o  posunutí času 
nočního klidu pro pořádání ča-
rodějnic dne 30.  4.  2015 do 00:30 
hodin.

12. Užití znaku města Týniště 
nad Orlicí pro neziskové organi-
zace Semiramis, o.s./Laxus o.s., ke 
společné výroční zprávě.

B) Zamítá

1. Požadavek vlastníků prodejny 
Telux ve věci izolace jejich nemovi-
tosti.

2. Odprodej pozemku p.č. 
2294/46 v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
pro Společenství vlastníků Nádraž-
ní 995, z  důvodu řešení dopravní 
situace v  rámci projektu „Ware-
house – přestavba bývalého areálu 
ČSAD“ a ukládá projednat odpro-
dej v zastupitelstvu města.

c) Bere na vědomí

1. Informaci právního zástupce 
ve věci dodatku ke smlouvě č. 1 
s PKOP, o.s., a ukládá MUDr. Ota-
vovi pokračovat v jednání s právní 
firmou.

2. Informaci starostky ve věci 
pravomocí a  kontrolních mecha-
nismů pro Městskou policii Týniště 
nad Orlicí.

3. Snížení počtu parkovacích 
míst v  nové projektové dokumen-
taci v  areálu Telux. Důvodem je 
nesouhlas vlastníků s  původně 
realizovanou stavbou. Rada měs-
ta projednala pochybení odboru 
správy majetku ve věci nezískání 
předběžného souhlasu s  vlastníky 
areálu na počátku stavby.

4. Vývoj situace ohledně prodeje 
domu č.p. 43 v Rašovicích a ukládá 
odboru správy majetku připravit 
podklady pro inzerci nemovitosti 
v médiích a ukládá správnímu od-
boru připravit prodej obálkovou 
metodou, kde rozhodujícím krité-
riem bude nejvyšší cenová nabídka.

5. Zápis z Valné hromady Lesní-
ho družstva Vysoké Chvojno.

6. Zápis z  jednání kontrolního 
výboru ze dne 13. 4. 2015.

7. Informaci vedoucího odboru 
správy majetku ve věci zadání vý-
roby oken u stávajících dodavatelů 
na budově polikliniky a  hasičské 
zbrojnice. U  ostatních objektů se 
odbor správy majetku bude řídit 
platnou směrnicí o zadávání veřej-
ných zakázek.

8. Informaci o  jízdě historické-
ho vlaku, která se uskuteční dne 
6. 7. 2015 u příležitosti 140. výročí 
trati Choceň - Broumov.

9. Informaci odboru správy ma-
jetku ve věci oslovení arch. Zídky 
při přípravě projektové dokumen-
tace na rozšíření klimatizace na 
městském úřadě.

10. Informaci odboru správy ma-
jetku o zástavbě dvora nemovitosti 
čp. 91 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

11. Cenovou nabídku dodavatele 
na výměnu brány u MP Týniště nad 
Orlicí v částce 19.500 Kč + DPH.

12. Splátkový kalendář za spo-
třebovanou el. energii, vodné 
a  stočné za období květen  2013 – 
duben 2015 pro Miloslava Luňáka 
a Luboše Luňáka, nájemce truhlár-
ny na části pozemku p.č. 23/4 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

13. Informace o uskutečnění Po-
čítačového kurzu pro seniory pro-
střednictvím Nadace Klausových.

14. Nabídku prodeje pozemku p.
15. 554 v k.ú. Týniště nad Orlicí 

a ukládá projednat v zastupitelstvu 
města.

16. Návrhy obrázků do podcho-
du namalované žáky základní ško-
ly, DDM a ZUŠ.

17. Informace o  reklamaci KC 
ve věci světelné a zvukové techniky 
a pověřuje starostku podpisem re-
klamačního protokolu.

18. Informaci odboru správy ma-
jetku ve věci bezpečnosti na skate-
boardovém hřišti u loděnice.

19. Informaci pana Michala 
Sedláčka k  projektu „Warehouse – 
přestavba bývalého ČSAD“ včetně 

dopravní obslužnosti.
20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 201477-1 a ukládá projed-
nat v zastupitelstvu města.

21. Průběžnou informaci o kon-
trole veřejné zakázky „Rekonstruk-
ce ulice Nádražní v  Týništi nad 
Orlicí“, kterou provedl KÚ KHK, 
oddělení metodiky a kontroly.

D) Ukládá

1. Ukládá provést veřejnosprávní 
kontrolu v měsíci květnu u příspěv-
kových organizací MŠ U Dubu, MŠ 
Město, Městská knihovna. Pověření 
ke kontrole vydá starostka města za 
kontrolní orgán.

2. Ukládá starostce města ukon-
čit smlouvu o  pronájmu pozemku 
pod stánkem u  Vodárenské věže 
s paní R. Luňáčkovou z důvodu ne-
placení nájemného a pověřuje od-
bor správy majetku jednat s vlastní-
kem o odklizení stánku z veřejného 
prostranství do 12. 6. 2015.

3. Odboru správy majetku re-
klamovat zhotovení retardéru před 
areálem Telux, a to firmě Konkret, 
s.r.o., nakolik retardér byl postaven 
v rozporu s projektovou dokumen-
tací.

4. Rada města ukládá odboru 
správy majetku jednat s  firmou 
Konkret, s.r.o., která na své náklady 
uvede retardér do souladu s projek-
tovou dokumentací.

5. Řediteli kulturního centra 
předložit na příští zasedání rady 
města všechny aktuální pracovní 
smlouvy, DPP, DPČ na všechny za-
městnance kulturního centra.

6. Službám města odstranit 
sportovní prvky na skateboardo-
vém hřišti a tyto uskladnit v areálu 
služeb města. Prvky neodpovídají 
současným bezpečnostním před-
pisům.

7. Finančnímu odboru, na zákla-
dě pokynu s  podklady k  fakturaci 
od odboru správy majetku, faktu-
rovat splátky za spotřebovanou el. 
energii, vodné a  stočné za období 
květen 2013 – duben 2015 pro Mi-
loslava Luňáka a  Luboše Luňáka, 
nájemce truhlárny na části pozem-
ku p. č. 23/4 v k.ú Týniště nad Or-
licí.

8. Zastupitelstvu města projed-
nat využití pozemku p.č. 226, 225, 
224/1 a  části pozemku p.č. 228 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

9. Odboru správy majetku jednat 
s  insolvenčním správcem dlužníka 
o  možném zájmu koupě pozemku 
p. č. 554 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Ing. Jana Galbičková, starostka 
MUDr. Josef Otava, místostarosta
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Usnesení č. 18
z jednání Rady města 

Týniště n. O. ze dne 11. 5. 2015

POZVÁNKA
STAROSTKA MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ZVE VEŘEJNOST NA

ZAseDání ZAstUPitelstVA 
MěstA tÝniště nAD ORlicí

KTERÉ SE USKUTEČNÍ
 

V PONDĚLÍ 22. 6. 2015 OD 16:00 HODIN

V KULTURNÍM DOMĚ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

     

A) schvaluje

1. Dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě mezi Městem Týniště nad Orli-
cí a  PKOP, o.s., a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

2. Omezení průjezdnosti ko-
munikace Pod Stávkem z  důvodu 
prašnosti a  ukládá Službám města 
zabezpečit omezení průjezdnosti.

3. Parkování osobních automo-
bilů v sídlišti U Dubu před koupa-
lištěm a ukládá odboru správy ma-
jetku projednat umístění dopravní 
značky s Odborem dopravy v Kos-
telci nad Orlicí.

4. Výměnu 6 ks dveří včetně ko-
vání pro p. ***, T.G.Masaryka 400.

5. Udělení plné moci pro pana 
Radomíra Charváta, jednatele 
společnosti Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno, s.r.o., ve věci zastupování 
Města Týniště nad Orlicí ve všech 
řízeních vedených podle správního 
řádu a  speciálních předpisů práva 
životního prostředí, při jednáních 
a  vyřizováních dotačních akcí, 
zastupování v  případných soud-
ních a  právních jednáních Vysoké 
Chvojno, s.r.o., a  ukládá starostce 
města plnou moc podepsat.

6. Poskytnutí odměn dárcům 
krve formou poukázek k  odběru 
zboží v  lékárně v  hodnotě 500 Kč 
(80 odběrů).

7. Nařízení obce č. 1/2015 o zá-
kazu podomního prodeje.

8. Záměr prodeje částí pozemku 
par.č. 1752/1 o výměře cca 21 m2, 
22 m2, 20 m2 a části pozemku par. 
č. 1860/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Tý-
niště nad Orlicí, pozemky pod ga-
rážemi, dle přiloženého geometric-

kého plánu a ukládá zařadit prodej 
pozemků do jednání ZM.

9. Záměr prodeje pozemku na 
Podboří parc. č. 1662/52 o výměře 
723 m2 a ukládá zařadit prodej po-
zemku do jednání ZM.

10. Smlouvu o  právu pro-
vést stavbu s  panem Oldřichem 
Trumhou, ulice Okružní, Týniště 
nad Orlicí -,Rekonstrukce chodní-
ků“ u domů č.p. 812 a 939 a ukládá 
starostce smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Informaci starostky města 
o  zasedání Stavební komise, které 
se uskuteční dne 13. 5. 2015 od 16 
hod, kde bude projednáván nový 
územní plán.

2. Zápis ze schůze sportovní ko-
mise města Týniště nad Orlicí ko-
nané dne 27. 4. 2015.

3. Informaci o  konání cyklistic-
kého závodu „Juráška“ a  ukládá 
organizátorům akce předložit RM 
závěrečné vyúčtování akce.

4. Informaci právní kanceláře 
o  zahájení exekuce oprávněného 
Města Týniště nad Orlicí proti po-
vinnému I. Kulíškové za dlužnou 
pohledávku ve výši 62 647,15 Kč 
a  dále náklady exekutora ve výši 
15.524,30 Kč.

5. Informaci starostky města ve 
věci úhrady faktury ve výši 5000 
Kč za vyčištění fasády po vzniklém 
požáru v  bytě č.p. 874/5 pana *** 
a ukládá finančnímu odboru poža-
dovat úhradu nákladů po nájemci.

6. Předběžnou informaci o kon-
trole KÚ KHK, odboru metodiky 
a  kontroly ekonomického odboru 
a  ukládá starostce města pozvat 
pana Holendu, kontrolora KÚ, 
do příští RM k  podání vysvětlení 
a  předložení protokolu o  kontrole 
výběrových řízení a  veřejných za-

kázek.
7. Informaci poskytovatele do-

tace na zateplení MŠ U  Dubu 
o  prodloužení termínu ukončení 
projektu do 30.  11.  2015. Začátek 
přestavby první týden v  červnu 
a  ukládá starostce města nechat 
výběrové řízení překontrolovat KÚ, 
odborem metodiky a kontroly.

8. Stížnost Ing. Jany Galbičkové 
ve věci opakovaného rušení noč-
ního klidu na týnišťském náměstí, 
plynoucí z  provozu NON STOP 
heren a  ukládá jednat s  vlastníky 
heren o omezení provozu, dle plat-
né OZV č.1/2012 k  zabezpečení 
ochrany nočního klidu.

9. Informaci starostky města 
o  vývoji rekonstrukce krajské ko-
munikace Lično - Křivice, v rámci 
výběrového řízení a ukládá Odbo-
ru správy majetku zadat výběrové 
řízení.

10. Informaci Sokola Týniš-
tě nad Orlicí o  uspořádání akce 
MOWE WEEK v týdnu od 21. 9. – 
27. 9. 2015.

11. Informaci starostky města 
o  připravovaných dotačních vý-
zvách pro obce a města.

12. Poptávkové řízení na opravu 
elektrické instalace v  ZUŠ Týniště 
nad Orlicí.

13. Poptávkové řízení na úpravu 
elektrického rozvaděče pro měření 
elektrické energie pro truhlářskou 
dílnu.

14. Dopis Ing. Ládra ve věci ve 
věci porušení dohody z 19. 3. 2015, 
mezi ředitelem KD a  ZUŠ, pro-
dloužení doby rušení nočního kli-
du v  období swingového festivalu. 
Rada města nemění svoje rozhod-
nutí. Jedná se o  nejvýznamnější 
městskou akci, je přislíbeno vyna-
ložit maximální úsilí organizátorů 
neprodlužovat organizační aktivity 
po 23. hodině. RM nemůže zaru-

čit, že se účinkující a  návštěvníci 
rozejdou do svých domovů hned 
po 23. hodině, ponechává prodlou-
ženou dobu rušení nočního klidu 
do 01.00 hodin. Viz. Usnesení č. 17 
bod A 10.

c) Ukládá

1. Starostce města podepsat po-
věření pro firmu ODEKO, s.r.o., 
přílohu č.1, dodatku č.1, ke smlou-
vě č. OS201420000552 o  zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů, ze dne 8. 4. 2014.

2. Zařadit do jednání ZM pro-
nájem pozemku par.č. 1161 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí dle přiložené 
přílohy.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

3. Odboru správy majetku za-
jistit dopsání garáže do katastru 
nemovitostí u  nemovitosti č.p. 43 
v Rašovicích.
Termín:31. 5. 2015 
Odpovídá: Zdeněk Hejna

4. Zařadit do jednání zastupitel-
stva města projednání způsobu re-
alizace výměny oken v  poliklinice 
Týniště nad Orlicí, Geriatrickém 
centru a hasičské zbrojnici.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

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

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.
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Proč píšeme o historické premi-
éře? Předně se jednalo o první di-
vadelní představení v nově otevře-
ném zrekonstruovaném Kulturním 

domě a hlavně pak fakt, že premi-
éry hry „Ještěři v  režii Evy Dráb-
kové se zúčastnili všichni autoři 
tohoto díla: D. Drábek – dramatik, 

D. Král – hudba a T. Belko – texty 
písní, což se vzhledem k vytíženosti 
těchto pánů jeví jako zázrak. David 
Drábek se ještě ujal úvodního slo-

va, které bylo velmi emotivní, eru-
dované a Týniště se v  jeho podání 
zaskvělo jako diamant.

     

Král z  Půlnočního království 
nejsem, a tak neodvolám, co jsem 
slíbila. Tudíž jsem stvořila příspě-
vek o „Adlerově šmajdu“, kterému 
jsem si dovolila dát přídomek – 
veselý výlet.

Konal se 25.  4.  , v  sobotu, po 
obědě, v době, kdy lidé rádi pěstu-
jí gaučing. Sešlo se nás, těch, co si 
po obědě neschrupli, celkem plus 
mínus přes 30 lidiček.

Na srazu se sešli: rodinky s dět-
mi, i  bez, pan zastupitel, dva psi 
a  dva ajznbonové, zanícený foto-
graf, člověk kolmo i na koloběžce, 
zástupce ze zahraničí (slyšela jsem 
zpěvnou slovenštinu), i  z  daleka 
(Morava), a  k  této bandě se ješ-
tě cestou přidávali kolemjdoucí 
zvědavci, kteří, když naplnili svo-
ji zvědavost, šli si zase po svých. 
Pardon, zapomněla jsem na čilé 
důchodce, kteří si pamatovali, co 
nenajdete v  knihách a  dokonce 
ani na internetu a  přispívali ke 
znalostem dějin Týniště.

První, co jsem na seřadišti uči-
nila, bylo, že jsem se domáhala 
organizátorům platit startovné. 
Jsem stará či spíše přestárlá „ško-
la“ a  vím, že dostanu-li mapku, 
manuál a  pamětní list, nebude 
to zadarmo. Bylo!!! Dobrý servis 
v Týništi!

Kráčejíc s  davem zaměstnávala 
jsem hlavu o názvu akce, který byl 
pro mě utajený, hlavně ten pan 
Adler. Byl to hrdina či sportovec? 
Neocitla jsem se třeba na nějaké 
protestní akci? Odpověď mě do-
slova konsternovala a  budu si ji 
pamatovat až do sklerózy. Adler 
znamená německy Orlice. 3 x učit 
se platí!

Výlet jsme absolvovali všich-
ni pěkně po kupě, což byla živná 
půda pro bonmoty, srandičky, 
vtipné postřehy – no prostě, kdo 
měl v sobě Švejka, ten to neutajil. 
Proběhla úlevná brániční masáž.

Výlet měl úžasné procházkové 
tempo, v  přírodě jsme si pěkně 
zdravě dýchali, oči dostaly zele-
nou pastvu, bránice masáž (již 
bylo zmíněno) a  zastavovalo se 
i tam, kde nebylo třeba, neb jsme 
byli v zajetí přírody v plném roz-
puku. A to mě před startem sužo-
valy obavy, že budu obdařena čís-
lem, poženu celá říčná a nakonec 
zmizím přes křoví domů.

Nejsem rodačka a  teprve si 
vytvářím obraz o  městě, kde žiji 
a  dožiji, a  překvapivě zjišťuji, že 
co se týkalo rozvoje, mělo Týniště 
moc dobrou pozici. Takový malý 
stát ve státě neboť zde bylo vše, 
nač si vzpomenete a  to mi toho 

ještě spousta unikla. Tak tedy: 
byla zde porodnice, vyráběla se 
tu kola, ložiska, nábytek, brousilo 
se zde sklo, byla zde spousta tová-
ren, rybníků, slavný Elitex, vojsko, 
vodní elektrárna, pila, koželužny, 
no prostě „všechno pod jednou 
střechou“.

A abnormální výskyt muzikan-
tů (to platí dodnes), ani malíři 
nechyběli, herci zde hrají jak o ži-
vot, a sportovci Šebrle a Bugár zde 
trénovali a prospívalo jim to zde, 
když pak byli úspěšní.

A což teprve ten týnišťský želez-
niční uzel a  tratě, co vás zavezou 
do všech koutů! Zúčastnění ajzn-
bonové (byli zmíněni) při každé 
zmínce na toto téma hořeli nad-
šením a měli historii též zmáknu-
tou, že by o zdejší železnici mohli 
okamžitě napsat dizertační práci.

Jak je vidno, výlet mi poskytl 
široký záběr informací a  k  tomu 
jsem měla návdavkem i pár ušlých 
kilometrů k dobru krásnou příro-
dou za krásného (vlastně překrás-
ného) jarního počasí.

Dosměřovala jsem to k  závěru, 
ale teď jsem zjistila, že nemůžu 
opomenout, co jsem dosud opo-
menula. A  tak ještě přidávám 
nášup:

Pozor, málokdo ví, že v Týništi 

byl i  zámek. Dozvěděli jsme se, 
kde stál, k  čemu sloužil, co je na 
jeho místě a  jak dopadl. Pátrejte, 
budete překvapeni. A neřekli bys-
te to, jako my, zúčastnění.

Představte si, že jsme šlapali 
i  zem, co sám císařpán, který si 
do našich končin vyrazil z  Vídně 
na lov. Cítila jsem se jako on. Pro-
žíval asi radost a štěstí, že se ten-
krát trefil, a tolikrát, a já zase měla 
radost a  štěstí, že si lehce kráčím 
krásnou přírodou s  pohodovými 
lidmi. Štěstí je stav duše, netřeba 
býti císařem.

A teď už opravdu úplně závěrem 
přijde doslova bomba – na trati, 
kilometrově nic moc, jsem byla 
2 x občerstvena a  snědla jsem tři 
úžasné koláčky od Martinky z  lé-
kárny. Víte, jak chutnají hrušková 
povidla? Úžasně! Nevím, jak se to 
povedlo a co to bylo za alchymii, 
ale ta na koláčcích chutnala stejně. 
A přitom byla z jablek!

No prostě výlet plný překvapení 
a nadšeně volám: jen houšť tako-
vých šmajdů!

Toto vše vám sdělila
babička Janička,

co šla šmajd a nelituje!
… fotogalerii naleznete 

na 4. straně obálky…
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Panský dům v Týništi nad Orlicí, mezi okny znak spolku Orlice – vysoké 
kolo a dole ČÚJV. MGOH v Rychnově nad Kněžnou.

AM Týniště, inv. č. 439, kar. 39. SOkA v Rychnově nad Kněžnou.

DF Týniště, inv. č. 263-70, kar. 19. SOkA v Rychnově nad Kněžnou.

   

Před hledáním počátků cyklis-
tiky v  Týništi jsem vybral několik 
údajů z knihy Ladislava Kochánka 
„1000  československých rekordů“. 
První velocipéd v  českých zemích 
podle neověřených údajů vlastnil 
už v roce 1848 majitel strojnického 
závodu ve Slaném J. Holub. Kolo ve 
své vlastní podobě se u nás objevilo 
v  roce 1867. Sestrojili ho nezávis-
le na sobě Josef Pechánek z  Ho-
řic a  Jakub Thonet z  Bystřice pod 
Hostýnem po návratu ze světové 
výstavy v  Paříži. V  Praze se první 
cyklista objevil 16.  května  1868. 
Byl jím Josef Vondřich, který vedl 
své kolo v  slavnostním průvodu 
u  příležitosti položení základního 
kamene Národního divadla. Von-
dřich získal v  roce 1878 i  první 
povolení ke  svobodné jízdě. První 
kola v  Čechách se začala vyrábět 
v  Chebu roku 1875, ve filiálce an-
glické továrny Premier. V  té době 
byla též založena továrna Es-ka 
(Kastrup a  Swetlik). V  Praze se 
začala vysoká kola podle anglic-
kého vzoru vyrábět v  roce 1879 
v Kohoutově továrně na Smíchově. 
Zde byl 2. ledna 1881 založen první 
klub velocipedistů ČKV Smíchov, 
první v celém Rakousku - Uhersku. 
V roce 1884 bylo vydáno povolení 
k  založení České ústřední jednoty 
velocipedistů a začal vycházet první 
sportovní časopis u nás – Cyklista. 
Tím byla oficiálně dána možnost 
rozvoje cyklistiky v českých zemích. 
Jedním z  prvních cyklistických 
klubů v našem okolí byl například 
Klub velocipedistů Kmit v Opočně, 
povolen byl 18. června 1893.

V  Týništi byl založen Klub čes-
kých velocipedistů Orlice na jaře 
roku 1896. Na jeho druhé valné 
hromadě, konané 24.  ledna  1897 
v hostinci Obecní dům, se sešlo 24 
členů. Předsedající schůze ve své 
řeči poukázal na rozkvět klubu, 
který za krátkou dobu svého trvání 
měl již 75 členů. Předsedou klubu 
byl zvolen J. V. Baše, místopředse-
dou Josef Vrabec, jednatelem Josef 
Absolon, pokladníkem Ladislav 
Koťán, náčelníkem Rudolf Šťásek. 
Ve výboru byli Jan Kosina, Josef 
Kettner a  Václav Čáp. Náhradníky 
byli zvoleni Josef Kotek, Josef Šem-
bera a Antonín Malý.

Krátce po svém založení Klub 
českých velocipedistů Orlice uspo-
řádal 4.  října  1896 o  2. hodině 
odpolední I. velké zemské závo-
dy silniční. Závodilo se na erární 
silnici z  Petrovic do Týniště. Start 
hlavního závodu byl u Brandejsovy 
hospody, cíl po krátkém stoupání 
u  Šemberova kříže. Jsou  dochova-
né minimálně dva výtisky tištěných 
propozic včetně jmenného sezna-
mu jezdců, sboru soudců a  členů 
výkonného komitétu. Výsledky 

závodu byly zveřejněny v  časopise 
Cyklista č. 20 z 16. října 1896.

I. první jízda zahajovací na 1609 
m. Přihlásilo se 18 jezdců, z Týni-
ště R. Šťásek, A. Šembera, F. Kosi-
na a L. Koťán. Vklad činil 5 korun. 
První dostal 20 korun a  odznak, 
druhý a třetí odznak. Vyhrál F. Ko-
sina.

II. jízda juniorů na 2000 m. Při-
hlášeno 15 jezdců. Vklad 4 koruny 
a  první tři dostali skvostný od-
znak. Z Týniště závodili K. Malý, L. 
Koťán, V. Čáp, J. Janeček, J. Malijov-
ský a ze Štěpánovska J. Koďousek.

III. hlavní závod na 3000 m. 
Přihlášeno 18 závodníků, vklad 6 
korun. Vítěz dostal 40 korun a od-
znak, druhý a třetí po odznaku. Za 
domácí Šťásek, Malijovský, Šembe-
ra, Koťán a vítěz závodu Kosina.

IV. jízda o  přebornictví klubu 
Orlice na 1000 m. První tři čestné 
odznaky, vklad 4 koruny. Přihlásilo 
se osm domácích závodníků - Šťá-
sek, Malijovský, Malý, Šembera, 
Čáp, Janeček, Koťán a vítěz Kosina.

V. jízda dam vyrovnávací. Na 
trati dlouhé 1609 m závodily slečny 
Mařenka Richtrová a Žofka Bašová 
z Týniště, Marie Barthelová z Pra-
hy a  vítězka Justina Karpíšková ze 
Žižkova. Vklad činil 5 korun, cenou 
byly čestné odznaky.

VI. jízda o  dámskou cenu na 
1609 m. Startovalo 17 závodníků, 
vklad 5 korun. První Kosina dostal 
čestnou cenu, druhý a třetí odznak. 
Z Týniště startovalo pět jezdců.

VII. jízda starších pánů. Starto-
valo osm cyklistů na trati dlouhé 
1609 m, vklad 4 koruny a první tři 
dostali skvostné odznaky. Z Týniště 
jeli Jan Kosina a František Koďou-
sek.

Start se oznamoval troubením 
a příjezd k cíli zvoněním a hudbou.

Závodilo se dle platného závod-
ního řádu ČUJV bez omezení váhy 
strojů. Diváci byli povinni upo-
slechnout výzvy komitétu a  nosit 
viditelně vstupenky. V  osm hodin 
večer, po závodech, se konal v hos-
tinci Panský dům věneček a rozdí-
lení cen. Vstupné bylo pro pána 80 
krej., pro rodinu 1.20 zl. Cyklista 
ve stejnokroji platil polovic. Podle 
sportovního časopisu Cyklista byly 
závody pěkně obsazeny a dobře na-
vštíveny.

Jaký byl rozdíl mezi odznakem, 
čestným nebo skvostným odzna-
kem není známo. Erární silnici 
od Petrovic do Třebechovic využí-
val ke svým závodům Klub veloci-
pedistů Šíp z Třebechovic.

Klub českých velocipedistů Orli-
ce uspořádal i II. zemské amateur-
ské závody na stejné trati v  neděli 
20. června 1897 o druhé hodině od-
polední. Asi jediná písemná infor-
mace, a  to Vypsání závodu, se do-

   

chovala v  časopise Cyklista. Mělo 
se závodit v  sedmi jízdách, hlavní 
jízda byla vypsána na dráze dlouhé 
2 000 metrů. Novinkou byla jízda 
o nejmenší rychlost na 100 metrů. 
Cenou pro první tři ve  všech jíz-
dách byly čestné odznaky. Vklad do 
jednotlivých jízd se platil ve výši 2 
koruny, v jízdě na 1609 m 3 koruny, 
v  hlavní jízdě 4 koruny. O  závodě 
samotném a  vítězích jednotlivých 
jízd se již v dalších  číslech časopi-
su nepíše. Jeden odznak za vítězství 
byl mnohem později uložen v Čap-
kově újezdním muzeu v Týništi nad 
Orlicí. Podle poznámky Ing. Jiřího 
Zelenky se jednalo o dar rodiny zá-
vodníka Františka Kosiny. Po zruše-
ní muzea v našem městě byl odznak 
převezen do Muzea a galerie Orlic-
kých hor v Rychnově nad Kněžnou. 
Ze sbírek byl vyřazen v roce 1988. 
Na jedné fotografii z  roku 1897 je 

František Kosina s  mnoha svými 
odznaky za vítězství. Mezi nimi je 
kulatý odznak s nápisem Orlice.

Klub pokračoval v další své čin-
nosti, ale nedokázal nic, co by jej 
i Týniště významně reprezentovalo. 
Upadal s  odchodem prvních nad-
šených cyklistů. Jednatel Josef Ab-
solon odchází z Týniště do Ameri-
ky. Rudolf Šťásek začíná s výrobou 
vlastních kol. František Kosina od-
chází z Týniště. Jízdní kolo pomalu 
začínalo být běžným dopravním 
prostředkem. Klub velocipedistů 
Orlice byl uveden v roce 1906 spolu 
s  ostatními týnišťskými spolky na 
pamětní listině, která byla uložena 
do  základního kamene při slav-
nostním zahájení stavby měšťanské 
školy na náměstí – dnes mateřská 
škola. 

Bopta
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cestOVání MeZi OBceMi křiVice A ličnO BUDe POHODlněJší

MODeRniZOVAná čistíRnA ODPADnícH VOD 
A nOVá kAnAliZAce PřisPěJí k čistší VODě V ORlici

   

Začala rozsáhlá modernizace sil-
nice mezi obcemi Křivice a Lično. 
Chtěli jsme, aby řidiči mohli v tom-
to úseku cestovat pohodlněji a bez-
pečněji, a zdá se, že se věc podaří. 
Zásluhu na tom má Královéhradec-
ký kraj, jenž bude do oprav investo-
vat téměř 50 milionů korun, a také 
náměstek hejtmana a  „Týnišťák“ 
Karel Janeček, který má na starosti 
právě dopravu a  který znovu uká-
zal, že své sliby plnit umí. „Myslím 
si, že se tato investice vyplatí a jsem 
velice ráda, že bude mít Rychnov-
sko další komunikaci, která bude 
moderní a  usnadní místním oby-
vatelům cestování“, říká starost-
ka města Týniště nad Orlicí Jana 
Galbičková a  dodává: „Spolupráce 
s  Královéhradeckým krajem, resp. 
s panem radním Karlem Janečkem 
je na velice dobré úrovni a osobně 
doufám, že se nám společně po-
daří zmodernizovat také silnici do 
Albrechtic nad Orlicí. Děkuji panu 
Janečkovi za jeho přístup při opra-
vě místních a  regionálních komu-
nikací“.

Silnice třetí třídy se bude opra-
vovat zhruba 50 m za křižovatkou 
se silnicí II/304 až do úseku v kři-
žovatce se silnicí III/3209; tedy Kři-
vice, Ostašovice a  Lično. Samotná 
stavba začala již 4.  5.  2015 a bude 
trvat do 2. 8. 2015. Nakolik Město 
Týniště nad Orlicí opraví současně 
i  chodníky a  kanalizaci, předpo-
kládáme, že veškeré práce by měly 
být hotové do konce letošního září. 
Součásti stavby je i nové dopravní 
značení, úpravy propustků a  od-
vodnění, obnova hospodářských 
sjezdů, doplnění silničního příslu-
šenství či opravy objízdných tras. 
Stavba bude prováděna za úplné 
uzavírky. Objízdné trasy jsou uve-
deny na webových stránkách města 
Týniště nad Orlicí, www.tyniste.cz. 
Pro  I. etapu (obec Křivice) je plá-
nována uzavírka od 19. – 25. týd-
ne, tedy od 4. 5. 2015 od 7.00 hod 
do 21. 6. 2015 do 19. hod. V rámci 
II. etapy, kdy je plánována rekon-
strukce silnice Křivice – Lično je 
uzavírka plánovaná od 21. týdne do 
31. týdne 2015, tedy od 18. 6. 2015 

   

od 7 hod do 2. 8. 2015 do 19 hod. 
Informace o  objížďkách poskytne 
také Ing. Tomáš Matoušek, e-mail: 
tomas.matousek@alpine.cz, tel. 
731 608 238.

„Nic bohužel nejde opravit bez 
toho, aniž by došlo k nějakému do-

pravnímu omezení. Jsem však pře-
svědčená o  tom, že výsledek bude 
stát za to a  že dočasné nepohodlí 
bude vyváženo novou a bezpečnou 
silnicí, jejíž pohodlí všichni ocení“, 
dodává Ing. Jana Galbičková, sta-
rostka Města Týniště nad Orlicí.

   

Rekonstruovanou čistírnu odpad-
ních vod převzali ve čtvrtek 30. dub-
na  2015 zástupci Dobrovolného 
svazku obcí Křivina. Slavnostnímu 
okamžiku byli přítomni kromě zá-
stupců sdružení zhotovitelů – spo-
lečností VCES a.s. a Hakov, a.s. také 
zástupci provozovatele společnosti 
AQUA SERVIS, a.s.

Původní čistírna odpadních vod 
sloužila v Týništi nad Orlicí více jak 
50 let. „Původní čistírna byla projek-
tována především pro čištění odpad-
ních vod z  tehdejších koželužských 
provozů v  Týništi,“ přiblížil historii 
předseda Dobrovolného svazku obcí 
Křivina Jaroslav Matička. „Změna 
skladby odpadních vod spolu se za-
staralou a dožívající technologií byla 
hlavním důvodem, proč jsme při-
stoupili k  její modernizaci,“ doplnil 
Matička. Modernizovaná čistírna 
odpadních vod výrazně zlepšila kva-
litu vypouštěných vod, především 
v  ukazatelích CHSK, dusík a  fosfor. 
V  současné době je kapacita ČOV, 
na kterou jsou připojeny domác-
nosti a  firmy z  Týniště nad Orlicí, 
Štěpánovska a Albrechtic nad Orlicí, 
využita z 84 %, což vytváří dostateč-
nou rezervu pro budoucí připojení 
místních částí Petrovice a Petrovičky 
a zbytku Albrechtic nad Orlicí.

Současně s modernizací ČOV pro-
běhlo také dobudování kanalizační 
sítě v  uvedených obcích. Celkem 
bylo položeno 2353 metrů gravitační 

kanalizace, 2500 metrů tlakové kana-
lizace a  vybudováno 89 domovních 
čerpacích stanic. Náklady na realiza-
ci projektu dosáhly celkové výše 50,5 
mil. Kč. Ministerstvo zemědělství 
poskytlo 26,3 mil. Kč a Královéhra-
decký kraj přispěl částkou 2,6 mil. 
Kč. Zbývající část, tedy 21,6 mil. Kč, 
uhradil Dobrovolný svazek obcí Kři-
vina z vlastních zdrojů. Celý projekt 
trval 18 měsíců.

Zpracováním projektu byly po-
věřeny společnosti EKOEKO s.r.o. 
a  VK CAD s.r.o. Žádost o  dotační 
podporu připravila společnost Eko-
logický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaro-
měř. Vítězem výběrového řízení na 
dodavatele stavby se stalo sdružení 
společností VCES a.s. a  Hakov, a.s. 
„Rekonstrukce probíhala za plného 
provozu čistírny,“ uvedl zástupce 
výrobního ředitele VCES a.s. Jan 
Hnilička. „V  průběhu přepojování 
jednotlivých objektů byly práce na-
plánovány tak, aby nebylo nutné čis-
tírnu odstavit. Tady sehrála význam-
nou roli bezproblémová spolupráce 
s provozovatelem ČOV a kanalizace, 
společností AQUA SERVIS, a.s.,“ 
uzavřel Hnilička.

„Naším cílem pro následující ob-
dobí je dokončit odkanalizování 
Albrechtic nad Orlicí a  vybudovat 
splaškovou kanalizaci v  Petrovicích 
a  Petrovičkách,“ nastínil další plány 
předseda Dobrovolného svazku obcí 
Křivina Jaroslav Matička.

Šárka Hermanová
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kUltURní POZVánky

ZPRáVA O stAVU VÝcHOVy A VZDěláVání A MAteRiálně tecHnické OBlAsti Ve 
3. čtVRtletí škOlníHO ROkU 2014/2015 nA ZáklADní škOle V tÝništi nAD ORlicí

   

DiVADlO

Úterý 9. června, 19:30 hodin, velký sál Kulturního domu
Ještěři (repríza)
Komedie autora Davida Drábka pojednává o srazu žáků ze základní školy 
po 30 letech. Ve hře se představí herci divadelní skupiny TEMNO pod 
režijní taktovkou Evy Drábkové.
Vstupné 100 Kč

Pátek 12. června, 18:00 hodin, velký sál Kulturního domu
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“
Závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pátek 26. června, 19:30 hodin, velký sál Kulturního domu
Amant
Veselá komedie o tom, že to s námi maminky vždycky myslí dobře. Hor-
ší je, když se snaží prostřednictvím svých dětí hojit své vlastní nenaplně-
né ambice. Ve hře se představí herci divadelní společnosti J. N. Štěpánka 
z Chrudimi. Režie se ujal Karel Bříza.
Vstupné 100 Kč

kOnceRt

Pondělí 1. června, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Absolventský koncert žáků hudebního oboru
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pondělí 8. června, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert žáků hudebního oboru
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pondělí 15. června, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Poslední žákovský koncert žáků hudebního oboru
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Úterý 16. června, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert žáků z klavírní třídy paní učitelky Mileny Vernerové
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

VÝstAVy
 
Neděle 28. června, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PtAčí tRH + trh králíků, holubů a drůbeže Pořádá ČSCH Týniště n. O.

Jiné Akce

20. mezinárodní týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2015

Program: Pátek 5. června, od 18:00 hodin, Tyršovo náměstí - Junior Big 
Band Litvínov; Hlasoplet – vokální seskupení Plzeň; Pavel J. Ryba a The 
Fish Men; Vlado Ulrich Band – Peruánské flétny; Mladý týnišťský big 
band a Laďa Kerndl

sobota 6. června, od 18:00 hodin, Tyršovo náměstí - Black Buřiňos – ZUŠ 
Týniště nad Orlicí; Ondřej Kabrna a Flying Power; TOP Dream Company
Mladý týnišťský big band a…Eva Emingerová, Dasha, Jan Smigmator, On-
dřej Ruml a Martin Růža

Vstupné: jednodenní 200 Kč; jednodenní studentské - ISIC 100 Kč; dvou-
denní 300 Kč; dvoudenní studentské - ISIC 200 Kč

neděle 7. června, 14:00 hodin, malý sál Kulturního domu
taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje oblíbené duo Filip Kolář a Michal Török
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

Pondělí 15. června, 18:00 hodin, velký sál Kulturního domu
Přehlídka mažoretek ZUš, Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

neděle 21. června, 14:00 hodin, malý sál Kulturního domu
taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje oblíbené duo Filip Kolář a Michal Török
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

Pondělí 22. června, 16:00 hodin, zahrada ZUŠ
Veselá zahrada
Představení všech obrů naší školy se ponese v „tanečně cirkusovo swingo-
vo populárním“ duchu. V případě nepříznivého počasí v sále ZUŠ
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Vystoupení orchestrů ZUš:
5. a  6.  června – Swingový festival Jardy Marčíka – Mladý týnišťský big 
band a Black Buřiňos
13. června – Sokolský sraz Třebechovice pod Orebem – Black Buřiňos
14. června – sraz autoveteránů Kvasiny – Black Buřiňos
20. června – Bydžovský čtverec Nový Bydžov – Black Buřiňos
20. června – Festival dechových hudeb Libčany – dechový orchestr

     

Škola se v  letošním roce přihlá-
sila do 2 projektů. Jeden se jmenuje 
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚ-
LÁVÁNÍ PRO KONKURENCE-
SCHOPNOST a druhý INTEGRO-
VANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA 
POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁ-
NÍ. Velmi zjednodušeně. Jedná se 
o renovaci dřevodílen a projekt má 
hodnotu 420.000 Kč. Další se týká 
nákupu některých učebních pomů-
cek v hodnotě 100.000 Kč v před-
mětech F, Ch, Př. Druhý projekt by 
měl za úkol částečné dokoupení 
400 knih pro žáky školy.

I tak bude muset naše škola sle-
vit v  renovaci vnitřního vybavení 
z důvodu snížení dotace od zřizo-
vatele o 655.000 Kč na tento kalen-
dářní rok. Takže postupná výměna 

výškově nastavitelného nábytku 
pro žáky I. stupně, dokoupení dal-
ších šatních skříněk, pokračující 
výmalba školy po výměně oken 
a  dveří a  nevyhovující podlahy 
budou muset počkat na další roky. 
Investiční akce – dokončení rekon-
strukce střešní krytiny je přislíbena 
na tento rok.

Od oblasti materiálně-technické 
se přesunu k akcím, které škola za-
jišťuje.

Každý měsíc je jich spousta a je-
jich výčet je součástí výroční zprá-
vy. V  měsíci dubnu proběhl SBĚR 
PAPÍRU. Už sedmý rok posíláme 
z  těchto peněz každoročně 12.000 
Kč na adoptivního hrošíka do ZOO 
Dvůr Králové a  letos dostala naše 
škola ocenění a  nominaci, která 
se uděluje za podporu KULTURY, 

CHARITY A  ZA NEJRŮZNĚJŠÍ 
DOBRÉ SKUTKY. Nejlepších 20 
sběračů školy bude odměněno ma-
lým dárkem a sladkostí.

I letos, na konci května, se usku-
tečnilo družební setkání žáků naší 
školy s žáky Čierneho Balogu.

Už po dvaačtyřicáté 5.  května 
byla uspořádána - jako každoroč-
ně - pro žáky 9. ročníku přednáš-
ka TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 
MLADISTVÝCH od mluvčí POLI-
CIE ČR paní Kacálkové. O dalších 
mnoha akcích se dočtete na webo-
vých stránkách.

A  nyní to nejbolestivější téma. 
Sociálně-patologické jevy a  jejich 
řešení na naší škole. Jedná se o ZÁ-
ŠKOLÁCTVÍ, ŠIKANU, KYBER-
ŠIKANU, DROGY, ALKOHOL, 
NIKOTIN, GAMBLERSTVÍ, NI-

ČENÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU… 
První bod - záškoláctví a  pozdní 
příchody jsou na naší škole nejčas-
tější. A  právě s  tímto nám vy, ro-
diče, můžete pomoci. Už jste v za-
městnání a vaše dítě vám ráno volá, 
že nejde do školy, že mu není dobře. 
Odpoledne, po vašem příchodu, už 
je v pořádku a nic mu není a…. jde 
s  kamarády ven. A  možná ti samí 
kamarádi to na něj ve škole prásk-
nou. V měsících květnu a červnu je 
tato situace nejhorší.

Přeju všem rodičům žáků 9. tříd 
ať se dostanou na vybranou střední 
školu a SOU. Přeji vám všem, ať ne-
máte se svými potomky žádné škol-
ní kázeňské problémy a ať vám vaše 
děti přinesou v  červnu co nejlepší 
vysvědčení.

Mgr. Milan Kajn, ředitel školy
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Původní obecní kronika nepatří 
k nejstarším, i když popisuje histo-
rické události města

Týniště nad Orlicí od roku 
1361. Kronika byla založena dne 
1. 1. 1836 na základě guberniální-
ho nařízení hraběte Karla Chotka, 
tehdejšího nejvyššího purkra-
bí království českého, vydaného 
31. 9. 1835. Kronika měla být ve-
dena německy.

V  tomto roce přišel do Týniště 
Josef Vladimír Pelikán, který byl 
ustanoven obecním syndikem 
(tajemníkem). Pocházel z Hrádku 
u  Hořic, kde se 12.  5.  1908 naro-
dil. Vystudoval právnickou fakultu 
na pražské universitě. Patřil mezi 
nadšené vlastence, šířící takzvané

buditelské hnutí. Za svého po-
bytu v  Praze se stal přítelem vý-
znamných českých buditelů Josefa 
Jungmanna a Josefa Kajetána Tyla, 
za pozdějšího působení v  Hradci 
Králové se stal členem vlastenec-
ké družiny kolem J. H. Pospíšila 
a  Klimenta Klicpery. Týniště tak 
získalo nanejvýš erudovaného, 
vzdělaného obecního úředníka, 
který měl všechny předpoklady 
nejen pro výkon svěřené funkce 
syndika, ale jeho pobyt, byť jen na 
krátké šestileté působení v  Týniš-
ti, byl pro město nedocenitelným 
přínosem.

Při započetí své činnosti obec-
ního syndika byl J. V. Pelikán 
v  souvislosti s  uvedeným naří-
zením hraběte Chotka pověřen 
založením a vedením obecní kro-
niky. Pro práci obecního kroni-
káře našel v  Týništi vynikajícího 
pomocníka, nadšeného vlastence, 
kaplana Josefa Krasoslava Čižin-
ského. Dík svému vlasteneckému 
zanícení byla obecní kronika přes 
nařízení nejvyššího královského 
purkrabího vedena česky. Tímto 
svým rozhodnutím zpřístupnil ce-
lou historickou minulost Týniště 
budoucím generacím.

Kniha, ve které je kronika ve-
dena, je velmi objemná a má 1136 
číslovaných stran.

Z  toho je zřejmé, že s  vedením 
kroniky bylo počítáno pro řadu 
příštích generací. Titulní strana 
kroniky je graficky velmi pěkně 
upravena s  nápisem „Kniha pa-
mětní města Týniště nad Orlicí, 
založena léta 1835“. Charakte-
ristickým znakem té doby je na 
titulní straně umístění českého 
lva s korunkou a žezlem a dvěma 
erby týnišťské vrchnosti, osmicípé 
hvězdy rodu Sternbergů a  měst-
ského znaku Týniště. Kresba ti-

tulní strany je orámována heslem 
„Srdce za národ a vlast“, které cha-
rakterizuje vlastenecké smýšlení 
zakladatele kroniky. V  dolní části 
titulního listu je umístěn druhý 
nejstarší zachovaný obrázek Týni-
ště, který namaloval

týnišťský rodák „Růziczka Fran-
ciscus Tynistan - Candidatus Me-
dicinae“. Pocházel ze známého 
rozvětveného rodu Růžičků.

J. V. Pelikán nezačal psát kroni-
ku od data jejího založení, ale ujal 
se velmi náročné práce zachytit 
historickou minulost Týniště od 
roku 1361. Z té doby je zdokumen-
tován první známý záznam o  Tý-
ništi „Věnování Mutiny a  Sezemy 
ku kostelu týnišťskému“, který je 
zapsán v takzvaném „Liber erekc-
tionum“ čili „Knihám věnován“ 
založených císařem

Karlem  IV. K  věrohodnému 
zachycení minulosti využil Peli-
kán řadu dostupných dokumentů. 
V  prvé řadě to byl poměrně roz-
sáhlý dochovaný obecní archiv, 
který sahal do let 1640. Ze svých 
studií v  Praze znal pražské archi-
vy, například nejstarší dokument 
z roku 1361

O  věnování Mutiny a  Sezemy 
získal v  arcibiskupském archivu 
v Praze. Další podklady

získal z  archivu královehradec-
kého, dobrušského a častolovické-
ho, i  když právě zde nenašel pro 
svoji náročnou práci mnoho po-
chopení. Pelikán se tak snažil zís-
kat co nejvíce znalostí o minulosti 
Týniště, čímž se nesmírně zaslou-
žil o významné dílo pro zmapová-
ní týnišťské historie. Z  něho pak 
použil řadu údajů místní historik 
Ing. Alois Čapek pro zpracování 
jeho vlastní kroniky. Historie Tý-
niště od roku 1361 až po založení 
kroniky v roce 1835 je zapsána na 
635 hustě popsaných stránkách. 
O  znalostech a  schopnostech Pe-
likána svědčí například latinský 
překlad opisu záznamu z  knihy 
„Erreccí“, který sám pořídil a  za-
psal do kroniky s  patřičným vý-
kladem, i  když se nevyhnul v  ně-
kterých případech nesprávnému 
výkladu latinského textu. Podobně 
Pelikán zapsal do kroniky některé 
pro Týniště významné dokumenty, 
například obnovení starých privi-
legií knížetem Jindřichem, synem 
krále Jiřího

z  Poděbrad, z  roku 1487. Dru-
hým dokumentem je „Porovnání 
s Operštorfy“ z roku 1659.

Ing. Čapek později uvádí, že 
nesprávným pochopením toho-

to dokumentu a  zápisem v  obec-
ní kronice si Pelikán znepřátelil 
častolovickou vrchnost, což se 
později nepříznivě projevilo na 
jeho dalším působení v Týništi. J. 
V. Pelikán odešel z Týniště v  roce 
1841, když byl služebně přeložen 
do Dvora Králové.

Pokračovatelem vedení městské 
kroniky se stal jeho nástupce ve 
funkci syndika Silvestr Brandejs, 
rovněž vystudovaný právník. Ten 
však v  této funkci setrval pouze 
dva roky a  do kroniky zapsal jen 
13 stran. Úlohu kronikáře po něm 
převzal Antonín Vilímek, týnišť-
ský rodák z  dolního mlýna. Byl 
to člověk neobyčejně vzdělaný, 
který svými znalostmi převyšoval 
ostatní sousedy. Byl proto před-
ním členem obecní rady. Vilímek 
po neúspěšném provozování vy-
budované papírny se v  roce 1850 
z Týniště odstěhoval. Po odchodu 
Vilímka nebyla kronika po dlouhá 
léta vedena.

Do zápisů v  kronice opět zasá-
hl, již na dálku J. V. Pelikán, kte-
rý záznamy o  událostech zpětně 
doplnil. Několik vynechaných 
stran, třeslavé písmo, mnohdy ne-
podstatné záznamy svědčí o  tom, 
že Pelikán kroniku dopisoval již 
nemocen v  pokročilém věku, na 
sklonku svého života.

Následně se vedení kroniky ujal 
týnišťský soused Jan Malý ze Zá-
plotí. Tento samouk doplnil Peli-
kánovy záznamy z let 1871 - 1875 
a  další události zapisoval lidovou 
týnišťskou češtinou až do roku 
1898. Kdo vedl kroniku potom, 
není známo. Až do roku 1907 byly 
zapsány pouze 4 strany. Potom ne-
byla kronika vedena vůbec. Teprve 
v roce 1924 se vedení kroniky zno-
vu ujal nový městský tajemník An-
tonín Kovařík, původem z  Valaš-
ských Klobouků., který přišel do 
Týniště v roce 1912 k firmě Jiruška 
jako účetní. Zanedbanou kroniku 
zpětně dopisoval od roku 1907. 
K  autentičnosti záznamů použil 
zápisy z  osobní kroniky zemře-
lého řídícího učitele Jana Šmída, 
údaje z let válečných dle konceptu 
předchozího tajemníka Bohumila 
Nováka a  poválečné události za-
znamenal z obecních spisů a z vý-
povědí věrohodných místních ob-
čanů. Další zápisy v  kronice jsou 
již jeho vlastní. Zápisy jsou pro-
váděny velmi přehledně a obšírně, 
úhledným písmem a  dokonalou 
češtinou. Antonín Kovařík vedl 
kroniku v  nejtěžším období dru-
hé světové války až do roku 1945. 

Tím také končí na straně 1058 zá-
pisy do první týnišťské kroniky.

V  roce 1952 byl založen druhý 
díl kroniky. Důvodem k  založe-
ní druhého dílu bylo to, že první 
kronika byla již popsána, ale také 
to, že sled zápisů v kronice byl po-
rušen podpisy význačných osob 
a delegátů při jejich návštěvě měs-
ta. Rada města ustanovila novým 
kronikářem pana Vladimíra Jelín-
ka, učitele na místní škole. Vladi-
mír Jelínek vedl kroniku do roku 
1956. V  roce 1957 byl přeložen 
do Třebechovic pod Orebem, což 
bylo důvodem k  ukončení vedení 
kroniky.

V roce 1957 byl jmenován kro-
nikářem pan Otto Markl, který od 
tohoto roku byl zvolen předsedou 
MNV v  Týništi nad Orlicí. Čin-
nost kronikáře vykonával do roku 
1984. Otto Markl zemřel v  roce 
1985 a kroniku podle jeho podkla-
dů zpracovali a zapsali synové Ing. 
Otto Markl a Ing. Miloš Markl.

V  roce 1985 byl kronikářem 
jmenován pan Bohuslav Forejtek 
starší. Kroniku města vedl do roku 
2000, kdy ze zdravotních důvo-
dů se rozhodl činnost kronikáře 
ukončit.

V  roce 2001 byla radou města 
kronikářkou jmenována paní Jose-
fína Hanzlová, pracovnice městské 
knihovny. Ta vedla kroniku až do 
roku 2011, kdy činnost kronikářky 
na vlastní žádost ukončila.

Rok 2012 byl rokem, kdy kroni-
ka nebyla vedena. Z podnětu škol-
ské a kulturní komise bylo přistou-
peno k  výběru nového kronikáře. 
Rada města jmenovala v  březnu 
2013 kronikářem pana Bohuslava 
Forejtka. Nově jmenovaný kroni-
kář si dal podmínku spočívající 
ve zkušební době pro tuto činnost. 
Retrospektivně byl dopsán rok 
2012 a napsán byl rok 2013 a 2014. 
Na začátku roku 2015 požádal 
o  ukončení činnosti kronikáře. 
Následně bylo vypsáno výběrové 
řízení na kronikáře nového.

Historií města se mimo osob 
výše jmenovaných také zabývali 
pánové Karel Procházka, Ing. Jiří 
Zelenka a  Ladislav Červinka. Je-
jich zápisy shromáždil Karel Pro-
cházka a  jsou uloženy v  městské 
knihovně.

Ke zpracování tohoto písem-
ného materiálu bylo čerpáno pře-
devším ze zápisů pana Karla Pro-
cházky.

Bohuslav Forejtek
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Letos v  červenci se uskuteční již 3. 
ročník hudebního festivalu Rap-Air, 
který je letos navíc obohacen o spoustu 
zajímavostí. Tou hlavní je přidaní dru-
hého festivalového dnu s názvem Rock-
-Air, který udělá radost nejen všem pří-
znivcům rockové hudby.

Co vlastně znamená festival Rap-Air?
Festival Rap-Air je hudební akce ur-

čená především mladší věkové skupině. 
Jeho hlavním cílem je podpořit začínají-
cí interprety, taneční skupiny, fotografy 
a grafiky v jejich tvorbě a umožnit jim 
vystoupit po boku jejich zkušenějších 
kolegů. Víme, že pro začátečníky je vel-
mi složité získat možnost prezentovat 
svou tvorbu. V loňském roce jsme takto 
pomohli dvěma mladým mužům, kteří 
do té doby vydávali svou tvorbu pouze 
na internetu a  příležitostí pro vystou-
pení mnoho neměli. Bezprostředně po 
tomto koncertu začali získávat nabídky 
na více akcí, spojili se s nahrávací spo-
lečností, která byla na tomto koncertu 
přítomna, a rozjeli svou kariéru naplno. 
Dnes je tento koníček živí a jejich kon-
certy jim plní více jak polovinu týdne.

Jakým způsobem těmto umělcům 
pomáháte?

kromě již zmíněné možnosti vy-
stoupit na tomto festivalu, podporuje-
me mladé lidi mnoha dalšími způsoby. 
tím hlavním je přítomnost nahrávací 
společnosti Blakkwood, která v přípa-
dě, že je některý z vystupujících zau-
jme, nabízí možnost podpory s  na-
hráním písně a natočením klipu. Dále 
také spolupracujeme s mnoha promo-
téry klubů, kterým tyto vystupující 
doporučíme. Do soutěže o  možnost 
vystoupení na Rap-Airu se přihlásilo 
více než 20 interpretů. Z  nich jsme 
vybrali 10 nejlepších a  dále už roz-
hodovali pouze lidé prostřednictvím 
internetové ankety. s  jejich tvorbou 
se tak mohli účastníci seznámit už 
před zahájením této akce a  prostřed-
nictvím sociálních sítí ji rozšířit mezi 
své známé. V tuto chvíli má událost na 
sociální síti Facebook sledovanost od 
více jak 80 000 lidí.

koho můžou lidé na tomto festivalu 
vidět?

V  pátek na akci s  názvem Rap-Air 
2015 se představí špičky rapové scény 
nejen z  východních Čech. Návštěvníci 
se mohou těšit na: Blakkwood – MAAT, 
Jay Diesel, Sharlota, Renne Dang, Vik-
tor Sheen, Amco a  1210 Symphony. 
Dále na Jackpota a  Logica, kteří před 
nedávnem vydali novou desku. Akci 
navštíví také oblíbený Tafrob, který se 
svými klipy na síti Youtube přesahuje 
milionové hranice sledovanosti. Nepo-
stradatelným bodem programu je také 
rychnovský dj a  producent Saklovsky, 
který bude celou akci hudebně dopro-
vázet. Ze začínajících umělců poté byli 

vybráni Blackfish z Ústí nad Orlicí, Vik 
Hackell a  Marcus z  Trutnova, Dom 
Speed z Olomouce a Jay Skidy z Hradce 
Králové.

Dále se zde budou prezentovat tři 
vynikající taneční skupiny, které sklíze-
jí spousty ocenění z  tanečních soutěží. 
Tou první je skupina New Direction 
z Hradce Králové. Dále pak MAD Sty-
le z  Třebechovic a  taneční trio doplní 
i místní skupina Rose Girls.

Prostor dáváme také fotografům, 
kteří nám z celé akce zachytí ty nejlepší 
momentky. Těšit se můžeme na Petra 
Prasličku z Vysoké nad Labem, Danie-
la Bureše z Častolovic, Kateřinu Siege-
lovou z  Týniště nad Orlicí a  Cvakmat 
z  Hradce Králové. Zapomenout však 
nesmíme na naše úžasné grafiky, kte-
ří pro nás chystají plakáty, vstupenky, 
letáčky a  další propagační materiály 
– Kateřinu Siegelovou a Michaela Pur-
menského.

Co všechno se bude dít na Rock-Air 
2015?

Druhý den festivalu, který se uskuteč-
ní v sobotu, je určen všem milovníkům 
rockové a popové hudby. Návštěvníci se 
mohou těšit na dvě místní a velmi oblí-
bené kapely Beergate a Ulanbátar, kteří 
celou akci zahájí. Dále na moravskou 
kapelu Horkou ji Slízej, která je velmi 
žádaným revival skupiny Horkýže Slíže. 
Hlavní hvězdou večera však bude Vo-
xel, který získal cenu Českého Slavíka.

Kdy a kde se akce uskuteční?
Akce se bude konat, tak jako každý 

rok, třetí týden v  červenci, tedy 24. – 
26. 7.  2015 v areálu Autobazaru a Au-
toservisu Precis v  Týništi nad Orlicí 
(vedle firem Assa Abloy a HP Tronic).

Otevření areálu je plánováno od 18. 
hodin. Plánovaný konec je v 1 hod.

A co říci na závěr?
Uvědomujeme si, že se akce koná 

blízko bytové zástavby a že někteří spo-
luobčané mají z  pořádání takovéhoto 
festivalu strach. Proto bychom rádi 
informovali o  několika skutečnostech, 
které by snad mohly jejich obavy snížit.

Celou akci pořádáme pod záštitou 
města Týniště nad Orlicí a je též zastu-
pitelstvem a  radou města schválena. 
Dále je tato akce nahlášena jak městské 
policii, tak i Policii ČR, jejichž pracov-
nicí budou pravidelně areál i jeho okolí 
kontrolovat. Samozřejmě máme zajiš-
těn i hasičský a lékařský dozor pro oba 
festivalové dny. Nedílnou součástí je 
i  pořadatelská služba, která bude čítat 
více 12 členů security a dalších 15 čle-
nů, kteří se budou starat o hladký prů-
běh akce.

Tímto bychom rádi naše spoluobčany 
požádali o shovívavost s konáním akce 
a  srdečně všechny zveme, aby s  námi 
přišli prožít skvělý kulturní zážitek.

   

Předprodej vstupenek bude 
zahájen začátkem června. Veš-
keré informace můžete nalézt 

na našich facebookových strán-
kách klubu – Lefr music bar.

Těšíme se na vás Tým LEFR



strana 12

MAteřské centRUM RAtOlest

DAlší Akce V čeRVnU 2015

týdenní program mc ratolest na měsíc červen 2015

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

po

rolnIčKa
Herna

09:45-10:45
09:30-11:30

anglIčtInKa pro školáky
anglIčtInKa předškoláci
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
ZvonečeK
Herna

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

16:15-17:00
14:00-18:00

Út
ZnÁčeK
Herna 

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

soukromá angličtina
Doporučujeme SOKOL 
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

16:00-16:45 

st

Herna s volným programem 09:30-11:30 FlÉtnIčKa - školáci
FlÉtnIčKa - začátečníci
FlÉtnIčKa - pokročilí
BarvIčKa
Herna

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

čt

mImInKa
pro děti od narození do 9 měsíců-herna, besedy…
FItmamI
HERNA pro sourozence od 10 h

09:30-11:30

10:00-11:00

soukromá angličtina 

11. 6. KnIHovna
26. 4. Beseda – dermatologická ordinace

15:00-18:00 

17:00-19:00

pÁ tvoŘílcI
Herna

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

Biblická hodina pro děti 
odpolední Herna

16:00
15:00-18:00

Soutěž „Můj tatínek kaMarád“ zná Své vítěze

   

■ 4. 6. (Čt) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro celé rodiny, téma: KE-
RAMIKA s lektorkou pí- S. Toucovou, od 15:30 do 19:00 hod.
■ 8. 6. (Po) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva TONGA
■ 11. 6. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 
h (čtení, malování, prezentace nových knih)
■ 11. 6. (Út) Beseda – Dětský pacient v ordinaci dermatologa + konzul-
tace a dotazy, od 17 h. s MUDr. M. Vaicovou
■ 18. 6. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: fimo (tvoření 
na věžení)
■ 20. 6. (So) Týnišťské VĚŽENÍ, prodej nejlepších BUCHET od mami-
nek, výrobky z dílen a pro děti soutěže i odměny… od 14 h do 18 h.
25. 6. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: savo a batika 
s překvapením

Plánujeme:
Závěrečné vystoupení dětí z kroužků – Znáček, Rolnička, Angličtinka, 
Zvoneček a Flétnička + ukázky výtvarných prací dětí i maminek z dílen
Týdenní příměstské tábory (pro rodiče s  dětmi, 9-18 hod., společné 
téma s tvořením, hry, výlety…):

■ 1. Červenec: téma - U NÁS NA STATKU, termín: 13. 7. – 17. 7. 2015, 
cestujeme za zvířátky v Týništi a okolí, praktické ukázky, jízda na ko-
ních, Častolovice, Nová Ves – návštěva statků + ovečky a ovčácký pes, 
hry, tvoření…)

■ 2.  Srpen: téma - CESTA DO PRAVĚKU, termín: 10.–14.  8.  2015 - 
dobrodružství pro malé i větší děti (hry, tvoření, výlet do archeoparku 
a dinoparku…)

V  Mc Ratolest proběhnou také během letních prázdnin dva pří-
městské tábory s  výukou angličtiny. termíny: 27.-30.7 a  17.–20.  8. 
Podrobnější info je na http://www.koalaenglish.eu/letni-detske-pri-
mestske-tabory/

kontakty výboru Mc Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,

H. Prokopová 777862483, M. koubová 777608207

   

Na začátku března, měsíce knihy, 
vyhlásila Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí literární a výtvarnou sou-
těž pro děti „Můj tatínek kamarád“, 
která byla rozdělena do dvou kate-
gorií.

Úkolem dětí bylo napsání příběhu 
či složení básničky o tatínkovi dopl-
něné kresbou. Soutěže se zúčastnilo 
okolo 40 dětí, nejen z Týniště a okolí, 
ale i z jiných krajů.

Nebylo jednoduché vybrat nejhez-
čí práci, protože všechny byly krásné 
a  plné láskyplných slov věnovaných 
tatínkům.

Vítězkou v  kategorii 1. stupně se 
stala Klára Čepková ze 4. A  ze ZŠ 
Týniště nad Orlicí, za 2. stupeň zabo-
dovala Adéla Šormová, která navště-
vuje šestou třídu na ZŠ SNP v Hradci 

Králové.
Výhercům byly rozdány diplomy 

a věcné ceny (hrací mini konzole, pu-
zzle, IQ hry, knihy, flashdisk a drob-
nosti), ze kterých měli všichni radost. 
Ještě jednou gratulujeme.

Všechny děti, které poslaly svůj 
příspěvek do soutěže, budou zařaze-
ny do slosování

o tablet, které proběhne v listopa-
du na Dni pro dětskou knihu. A pro 
ty děti, které se nezúčastnily nebo 
nestihly poslat svůj příspěvek, máme 
dobrou zprávu. Další velká soutěž 
o hodnotné ceny bude vyhlášena na 
konci června. Těšíme se na vaši účast.

Jana Novotná, dětské oddělení 
Městské knihovny Týniště nad Orlicí
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legiOVlAk DORAZí DO HRADce kRálOVé

českOBRAtRská cíRkeV eVAngelická

     

U  příležitosti 100. výročí boje 
československých legií za samo-
statný stát zahájila Českosloven-
ská obec legionářská v  loňském 
roce dlouho připravovaný projekt 
LEGIE 100, který je realizován za 
podpory Ministerstva obrany ČR 
a  celé řady dalších institucí, obcí 
a  spolků. Úkolem projektu je na-
vrátit do povědomí české veřejnosti 
odkaz zakladatelů našeho moder-
ního státu.

Nejvýznamnějším počinem 
v rámci projektu je Legiovlak, který 
přijede na Hlavní nádraží v Hradci 
Králové v  pondělí 15.  června v  10 
hodin a  přístupný bude zdarma 
zájemcům o vojenskou historii ka-

ždý den až do neděle 28. června. Ve 
všední dny od 8 do 18 hodin a o ví-
kendu od 9 do 19 hodin.

Legiovlak se skládá z 10 zrekon-
struovaných vagonů, které předsta-
vují vojenský ešalon. Těmito vlaky 
se desetitisíce čs. legionářů pře-
pravily v  letech 1918–1920 napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrá-
le a průjezd si často musely vynu-
tit bojem s bolševiky. Legiovlak se 
skládá z vozů polní pošty, těplušky, 
zdravotního, štábního, obrněného, 
prodejního, kovářského (zrekon-
struován na Slovensku), ubytova-
cího a  dvou plošinových vozů. Ve 
všech vozech bude na návštěvníky 
čekat věrná rekonstrukce vybavení, 

legionáři v dobových stejnokrojích, 
ale také originální exponáty a  ně-
kolik stovek fotografií na panelech 
mapujících historii čs. legií. Hlavní 
nádraží jako takové v těchto dnech 
ožije i  dalším doprovodným pro-
gramem.

Při loňském představení prv-
ních sedmi vozů na nákladovém 
nádraží Žižkov v  Praze vyhledalo 
Legiovlak více než 18 000 návštěv-
níků za necelé tři týdny. Ukázalo 
se, že nejatraktivnějšími částmi 
vlaku jsou vůz obrněný, kde je 
možné si vyzkoušet legionářskou 
výzbroj, a  těpluška, která sloužila 
legionářům jako domov na dlou-
hých přesunech po železnici. Cílem 

Legiovlaku je zaujmout především 
nejmladší generaci, a  proto byly 
v Královéhradeckém kraji osloveny 
základní a střední školy, které mo-
hou exkurze svých tříd nahlašovat 
na adrese skoly@legiovlak.cz.

Aktuální informace o  Legiovla-
ku mohou čtenáři nalézt na stránce 
www.legiovlak.cz.

Po Hradci Králové bude Legi-
ovlak pokračovat dále. Zastaví se 
mimo jiné v Českých Budějovicích 
a  Jihlavě, ale také v  Brně či Zlíně. 
Pouť Legiovlaku skončí v roce 2020 
a do té doby projede celou republi-
ku a zavítá i na Slovensko.

Jiří Filip, 
Československá obec legionářská

     

Z  naděje se radujte, v  soužení 
buďte trpěliví, v modlitbách vytrva-
lí. Sdílejte se s bratřími v jejich nou-
zi, ochotně poskytujte pohostinství.

Římanům 12,12-13

„Druhý pramének naděje má také 
tři niti. První, aby žádný nezuofal. 
Druhý, aby žádný v naději nehřešil. 
Třetí, aby každý svú nadějí hříchy 
rozptýlel.“ Tak to napsal Mistr Jan 
Hus ve svém spise Provázek třípra-
menný. Jak rádi bychom žili v  ra-
dosti a nikdy nepropadli beznaději. 
Bylo by to krásné, kdyby každý měl 
takovou naději, že by si nezoufal, ne-
podléhal skepsi a věřil v lepší zítřky. 
V naší společnosti jsou mnohé věci 
viděny velice beznadějně, ale všim-
něme si, že se to často týká záležitos-
tí tohoto světa. Vidíme mnoho kata-
strof a devastace ve světě vezdejším, 

které lidská ruka nenapraví. Proto 
také tu pravou naději nenačerpáme 
z tohoto světa. Ta pravá naděje, jež 
se nebojí dívat do budoucna, naděje, 
která vydrží v sebehorších životních 
podmínkách. Pravá naděje vychá-
zející ze smrti a  vzkříšení Ježíše 
Krista, který znovu mezi nás přijde, 
budoucnost naše i  tohoto světa je 
v  jeho dobrých rukou. Proto se na 
něj můžeme obracet v  modlitbách. 
Modlitba tu není jenom pro nás, 
abychom rozmlouvali s  Bohem. 
Měli bychom se modlit za tento 
svět, v modlitbě myslet na své bra-
try a sestry, zvláště na ty, kteří mají 
pro víru soužení. Modlit se za tento 
svět a rozdávat naději – to je vpravdě 
křesťanské.

Pane, posilni všechny, kteří pro-
padli beznaději a zapomněli na tvou 

lásku. Modlíme se, abys byl všem li-
dem důvodem k radosti. Amen.

Píseň:
1. Ježíš živ jest i  já s ním! Smrti, 

tebe proč se báti? On je živ, já jistě 
vím, že mám z  hrobu zase vstáti. 
Světlem mým mě oděje, toť má jistá 
naděje.

2. Ježíš živ jest! Jemu jest vláda 
v  světě nad vším dána. I  já mám 
mít věčnou čest, živ být v říši svého 
Pána. Splní Bůh, co slibuje; toť má 
jistá naděje.

3. Ježíš živ jest! Nezoufám, převý-
ší on světa zboží; v něm Bůh svatý 
zjeven nám, nepřeberná milost 
Boží. V  Kristu laskav Bůh mně je; 
toť má jistá naděje.

4. Ježíš živ jest, Pán můj štít! Za-
světím mu žití celé. Srdce čisté žá-
dám mít, přemáhat hřích v hříšném 

těle. K  pomoci mi přispěje; toť má 
jistá naděje.

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku č. 523 (nápěv z r. 1653, text Ch. 
Gellert 1757/1796, upravil G. A. 
Molnár 1923)

Srdečně zveme na setkání v červ-
nu (modlitebna ČCE, ul. V. Opatr-
ného 58):

14. 6. – bohoslužby pouze v Tře-
bechovicích od 9 h s volbou staršov-
stva v  Týništi, modlitebně od 16 h 
Zpívání rodin s dětmi 28. 6. - 10.30 
h, bohoslužby s nedělní školou

Více informací o sborovém životě 
najdete na vývěsce před modliteb-
nou nebo na http://trebechovice.
evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška
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ZPRáVA O činnOsti Městské POlicie - DUBen 2015

sPOlečenská kROnikA, PODěkOVání, VZPOMínkA

   

■ Dne 1. 4. 2015 v 16:30 hod. oznámil oby-
vatel obce Křivice, že vlivem silného povět-
ří došlo k pádu stromu na vedení vysokého 
napětí v  lesním porostu u  Křivic a  hrozí 
stržení elektrického vedení. Informace 
byla předána zaměstnancům VČE - poru-
chy, kteří strom odstranili.
Dne 5.  4.  2015 v  03:00 hod. bylo přijato 
oznámení řidiče, že v  ulici 17.  listopadu 
nalezl u LEFR baru peněženku své známé, 
která jí byla před okamžikem odcizena 
společně s  kabelkou. Šetřením na místě 
události a vytěžením svědků byla ustano-
vena osoba pachatele, který byl vzápětí 

ihned kontaktován a vyzván k podání vysvětlení. Vzhledem ke způsobu 
provedení bylo ve věci dáno podezření ze spáchání trestného činu a z to-
hoto důvodu byla přivolána hlídka Policie ČR.
 
■ Dne 7. 4. 2015 v 14:00 hod. bylo přijato oznámení o znečištění veřejné-
ho prostranství nedaleko areálu firmy ASSA ABLOY v ulici Vrchlického. 
Znečištění bylo způsobeno některými uživateli zahrádek v ulici Vrchlic-
kého, kteří nepotřebný materiál odkládali za oplocení svých zahrádek na 
sousední pozemek. Provedeným šetřením byly ustanoveny konkrétní od-
povědné osoby, které byly kontaktovány, a byla stanovena lhůta ke zjed-
nání nápravy. V případě neodklizení bude věc projednána jako přestupek 
proti veřejnému pořádku.

■ Dne 12.  4.  2015 v  08:30 hod. na základě oznámení obyvatelky města 
byl prověřován případ schválnosti, kdy dosud neznámé osoby zarovnaly 
vchod do domu poškozené různými věcmi – stojan na kola, kovová ro-
hož….

■ Dne 15. 4. 2015 v 18:15 hod. telefonicky oznámila obyvatelka města Tý-
niště nad Orlicí, že v prostoru před hasičskou zbrojnicí leží na chodníku 

muž a má podezření na jeho špatný zdravotní stav. Na místě bylo stráž-
níkem zjištěno, že muž není v ohrožení života a důvodem jeho stavu je 
nadměrné požití alkoholu v  souvislosti s úmrtím blízké osoby. Muž byl 
dopraven do místa bydliště, kde byl předán do péče rodinných příslušníků.

■ Dne 17. 4. 2015 v 21:00 hod. požádala Policie ČR o spolupráci při dopa-
dení viníka dopravní nehody, který řídil pod vlivem alkoholu a v ulici Lip-
ská narazil do tělesa chodníku, zaparkovaných vozidel a rodinného domu. 
Poté z  místa uprchl. V  rámci společně provedené pátrací akce byl řidič 
dopaden v městském parku.

■ Dne 19. 4. 2015 v 00:00 hod. požádala Policie ČR o spolupráci při prově-
ření telefonického oznámení, že v ulici Čapkova se skupinka pěti mladíků 
pokouší strhnout plastový bazén, sloužící jako reklamní poutač firmy Ba-
zenservis. Skupinka mužů byla zastavena a kontrolována v ulici Turkova. 
Z podaného vysvětlení vyplynulo, že šlo o  recesi s pořízením fotografie 
v zavěšeném bazénu. Řešeno Policií ČR, které byla věc oznámena.

■ Dne 20. 4. 2015 v 15:30 hod. se na služebnu MP dostavila obyvatelka 
města Týniště nad Orlicí, aby učinila oznámení o  fyzickém napadení ze 
dne 18. 4. 2015, kdy byla okolo 9:00 hod. fyzicky napadena druhou ženou 
v prostoru baru Murphys na Mírovém náměstí. Po provedení šetření byl 
případ vyřešen uložením blokové pokuty.

■ Dne 29. 4. 2015 v 07:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že po 
zahradě u rodinného domu v ulici Dr. E. Beneše pobíhá srnec. Strážní-
kovi, dále přítomnému hajnému Hospodářství Sternberg a  za aktivního 
přispění oznamovatelky se podařilo srnce nahnat zpět do lesního porostu 
navazujícího na ulici Pod Stávkem.

■ Dne 29. 4. 2015 v 20:00 hod. bylo přijato oznámení obyvatelky města 
o pokousání jejího psa druhým psem. Věc je v šetření městské policie.

Martin Štěpánek, velitel MP

     

Životní jubilea:

95 let František Chaloupka; 92 let 
Marie Škopová, Františka Zahradní-
ková; 91 let Ladislav Vajgl, Miroslav 
Marek, 85 let Růžena Plevová; 80 let 
Ladislav Buchtl, Jaroslav Škoda

Vítáme na svět:
Charlotta Kačalková, Amélie Uhlí-

řová, Jan Šubr, Sabastian Bauer, Ari-
ane Bauer

Rozloučili jsme se:
Pavel Kolovratník (70), Radimír 

Vlček (68), Libuše Pavlíčková (79), 
Zdenka Kozová (86), Miroslav Mi-
chera (86), Milan Samek (91), Petr 
Valášek (71), Anna Paďourová (88), 
Jaroslav Martinek (85)

Poděkování:
Děkuji tímto způsobem Sboru pro 

občanské záležitosti a členům TJ So-
kol Týniště nad Orlicí za blahopřání 
a dárky k mým 95. narozeninám.

Zdena Hloušková

Rád bych touto cestou poděkoval 
Radě města Týniště nad Orlicí, která 
vyslyšela přání obyvatel sídliště Střed, 
a v krátkém čase od naší žádosti došlo 

k úpravě nájezdu na parkovací místa 
za naším panelovým domem.

Roman Sith
Vzpomínka:

Dne 11.  června  2015 uplyne 5 
smutných let, co od nás navždy ode-
šel manžel, tatínek, dědeček, pradě-
deček, bratr a strýc, pan Karel Bohatý. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Za tvoji něžnou lásku, péči o nás,
za všechna milá slova a starosti,
zachováváme stále v srdci,
drahá maminko,
pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 21. června uplynou 3 smutné 

roky ode dne, kdy nás opustila naše 
milovaná maminka paní MARIE 
VANICKÁ, která by v květnu oslavila 
své 70. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Markéta, vnučka Anna, Marie  

a Rozálie

Kdo v srdcích žije – neumírá…
(Fr. Hrubín)
Dne 4. 6. to bude již 11 let, co nás 

navždy opustil náš milovaný tatí-
nek, dědeček pan Jiří Burkoň a  dne 
14. 6. to bude již 9 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, 
babička paní Věra Burkoňová. Nikdy 
na vás, milovaní, nezapomeneme. 
Vaše dcera Kateřina a vnoučata Adél-
ka s Lukášem.

„Zhasly oči, které vždy 
s  láskou na nás hledívaly“ 
4. června uplyne 11 let ode dne, kdy 
nám navždy odešel náš milovaný 
tatínek, dědeček pan Jiří Burkoň 
a  14.  června uplyne 9 přesmutných 
let, kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička paní Věra 
Burkoňová.

S velikou úctou a láskou vzpomína-
jí a nikdy nezapomenou dcera Renata 

a vnoučata Honza a Lea

Dne 29.  dubna  2015 nás navždy 
opustil ve věku 85 let pan Jaroslav 
Martinek. Byl prvním polistopado-
vým starostou města. Tuto funkci 
vykonával v období od roku 1990 do 
roku 1994.

Jaroslav Martinek byl aktivním 
sportovcem a  po skončení aktivní 
činnosti byl předsedou Sportovního 
klubu Týniště nad Orlicí, předsedou 
oddílu basketbalu a předsedou fotba-
lového oddílu.

Čest jeho památce.
Kolektiv pracovníků Městského 

úřadu Týniště nad Orlicí
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Jako každý rok, tak i  letos jsme 
s  dětmi 22.  dubna oslavili Den 
Země výpravou do přírody.

Rodiče dětem připravili baťůžky 
s  pitím a  malou svačinkou a  výlet 
mohl začít.

Hned u mateřské školy nás čekal 

první úkol v podobě třídění odpad-
ků. Děti správně zařadily do kon-
tejnerů sklo, plasty, papír i textil.

Dál cesta pokračovala podle ši-
pek a fáborků. U červeného fábor-
ku vždy čekal zajímavý úkol.

Během celého dopoledne jsme 

dokázali nakrmit zvířátka vhod-
nou potravou, přiřadili mláďátka 
k rodičům, seznámili se s příletem 
ptáků z teplých krajin a zahráli si na 
čápa, co ztratil čepičku.

Jako lesní skřítci jsme se dokázali 
schovat v  lese a  společně si zazpí-

vali u potůčku s mlýnkem žabí pís-
ničku. Na konci výpravy nás čekal 
poklad a po vydatném občerstvení 
jsme se spokojeně a  s  novými po-
znatky vrátili do školky.

Lenka Hamplová

   

Skoro každý kluk by chtěl být 
hasičem nebo policistou. V měsíci 
dubnu se jim na chvíli sen splní. 
V  rámci měsíce bezpečnosti kaž-
dým rokem navštěvujeme místní 
hasiče. Děti poznají jejich práci, 
prohlédnou si hasičská auta a  vy-
bavení, vyzkouší si i  práci hasičů, 
kteří jim půjčí proudnici a  oni 
mohou doopravdy stříkat vodu. 
Největším štěstím pro děti je sedět 
v  hasičském autě. Své dojmy pak 
nakreslí a  my obrázky zašleme do 
výtvarné soutěže “Požární ochrana 
očima dětí“. V minulém roce se na 
předních místech umístily Markéta 

Mrkvičková a Kristýna Rosová.
V  dubnu navazuje na školní 

vzdělávací program beseda v měst-
ské knihovně s  Policií ČR a  Měst-
skou policií. Děti jsou zábavnou 
formou seznámeny, jak se mají 
správně chovat jako účastníci sil-
ničního provozu jak při chůzi, tak 
i  na kole. Své poznatky si mohou 
prakticky vyzkoušet následující 
měsíc na dopravním hřišti. V rám-
ci prevence je nutné dětem pravidla 
stále připomínat a  seznamovat je 
s možným nebezpečím.

Bc. Iva Štulířová

     

Dravci na zahradě Mš
Děti z MŠ U Dubu měly možnost 

se opět setkat v těsné blízkosti s drav-
ci, se kterými nás přijel navštívit pan 
Šulc, který je naším častým hostem. 
Měli jsme možnost vidět na vlastní 
oči dravce, lišku, čápa a  další zvěř, 
kterou děti tak často v běžné přírodě 
nevidí. Děti si mohly i vyzkoušet jak 
například poštolka vzlétne a přistane 
nám na ruce. Strávili jsme společně 
na zahradě MŠ příjemné dopoledne 
plné otázek, na které nám pan Šulc 
ochotně odpovídal. Zopakovali jsme 
si, čím se tito dravci živí a jak přeží-
vají v přírodě. Jsme všichni moc rádi, 
že my v MŠ U Dubu to máme do lesa 
opravdu jen pár kroků a lesní příro-
du nadosah.

Den Země
Děti z  MŠ U  Dubu se na Den 

Země vždy moc těší. Tento den po-
máháme lesům zbavit se odpadu. 
Děti dostanou rukavice, paní učitel-
ka velké pytle a společně odcházíme 
posbírat odpadky. Děti jsou zvyklé, 
že přírodě pomáháme a  staráme se 
o  ni. Vedeme je k  enviromentální 
výchově. Jsme velice rádi, že odpadu 
nacházíme v lese rok od roku méně. 
Les jsme uklidili a  ještě nám zby-
la spousta času na hraní. K  tomuto 
dni jsme také vyhlásili sběr papíru 
a nosili jsme po dobu týdne do MŠ 
svázaný papír do sběru. Velice klad-

ně hodnotím, že se nám podařilo 
nasbírat více papíru, než minulý rok. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se 
do této akce zapojili. Také děkujeme 
manželům Štěpánovým za odvoz do 
sběrných surovin.

Hasičská zbrojnice
Děti byly na návštěvě u  týnišť-

ských hasičů. Navštívili jsme hasič-
skou zbrojnici, kde si mohly děti 
prohlédnout, jak vypadá hasičské 
auto uvnitř, také si mohly vyzkoušet 
hasičské náčiní a  uniformu. Děti se 
přesvědčily, že i přilba s ochranným 
štítem, kterou hasiči musí při zása-
hu mít, je opravdu těžká. Největším 
zážitkem pro děti, ale i pro paní uči-
telky, bylo vyzkoušet si, jak se stříká 
z  opravdové hasičské hadice, jako 
když se hasí skutečný oheň, a  svézt 
se hasičským autem. Děkujeme panu 
Bohatému za pěkné dopoledne.

Bc. et Bc. Renata Horká

Den otevřených dveří
Někteří z  vás si jistě všimli vese-

lých papírových šášů, vyvěšených po 
městě, coby pozvánky na Den ote-
vřených dveří v naší školce.

Sobotní dopoledne 25. dubna na-
bídlo malým i velkým návštěvníkům 
veselou pohádku O pejskovi a kočič-
ce, ale také pěkné vystoupení „Sbo-
rečku“, plné písniček a říkadel.

Ti nejmenší si mohli odnést domů 

obrázek malovaný prstovými barva-
mi.

Děti, které láká pohyb, měly také 
možnost „vyřádit se“ a  „zadovádět 
si“.

Pro malé byly samozřejmě připra-
veny hračky, rodiče si mohli prohléd-
nout spoustu pomůcek, knih, her 
a různých materiálů, které s dětmi ve 
školce používáme.

Rodiče i  děti odcházeli spokojeni 
a tak věříme, že se s mnohými z nich 
opět setkáme v září v naší školce. Už 
se těšíme.

Jitka Stýblová

sboreček
Děti z  mateřské školy U  Dubu 

zpívají a  tančí ve sborečku celý rok. 
Doprovázejí se na rytmické nástro-
je – hrají na bubínky, ozvučná dřív-
ka, rolničky, činelky. Vystupují při 
různých příležitostech. Pravidelně 
zpívají v  Geriatrickém centru, při 
vánočním rozsvěcení stromečku na 
náměstí, u  naší mateřské školy na 
adventním zpívání, v  kostele na Tři 
krále. Prvního máje zpestřily děti 
hlásky dopolední program u  naše-
ho zrekonstruovaného Kulturního 
domu. Zpíváme si pro radost a  pro 
radost druhých.

Pavla Vlčková a Alena Ullrichová
 

Ve zdravém těle zdravý duch
Již několik let poskytujeme dě-

tem v  naší školce nadstandardní 
péči v oblasti tělesné výchovy tím, že 
s předškolními dětmi docházíme je-
denkrát týdně do tělocvičny U Dubu. 
Využíváme zde hlavně velké prostory 
na míčové a pohybové hry, cvičíme 
s náčiním a na různém nářadí.

Ve čtvrtek 16. dubna jsme připra-
vili pro rodiče ukázkovou hodinu 
TV. Děti se přivítaly pozdravem: „My 
jsme všichni kamarádi, pohyb máme 
vždycky rádi“ a hodina byla zaháje-
na. Svou koordinaci pohybů a  po-
střeh ukázaly děti při pohybových 
hrách Na semafor a Na barvy s pa-
dákem, zručnost při zdravotním cvi-
čení s  tyčkami. Rozvoj pohybových 
dovedností a tělesné zdatnosti před-
vedly rodičům v hlavní části cvičení 
na překážkové dráze. Děti si společně 
s rodiči zahráli hru Škatulata hejbejte 
se a z jejich tváří bylo zřejmé, že mají 
z pohybu a hry radost.

Hodina TV se vydařila a  velká 
účast rodičů i  dětí nás překvapila 
a zároveň potěšila.

Doufám, že si rodiče připomněli 
radost z  pohybu, kterou prožíva-
li jako děti a  i ve svém volném čase 
podpoří zdraví svých dětí pohybo-
vými aktivitami, které jsou v dnešní 
počítačové době tolik opomíjené.

Romana Švikruhová
… fotografie naleznete 

na 3. straně obálky…
foto Alena Ullrichová
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Z tÝnišŤské HistORie ŽeleZniční

…po lávce přešel kolejiště bývalé Společnosti státní dráhy (StEG) směrem 
k městu. Pokud nevyužil přechodové lávky, mohl náš cestující jít stromořa-
dím po cestě mezi ploty až k onomu přejezdu. V pozadí vpravo vyčnívají 
střechy domů V Sítinách. Složené dřevo patří k  továrně na nábytek firmy 
Novotný.

V prvním poválečném roce 1946 bylo upraveno prostranství před nádra-
žím. Dnes se tímto směrem díváme na parkoviště a stojany na kola. Vedle 
nich stojí vzrostlý smrk.

Z lávky se scházelo přibližně v místě dnešní okružní křižovatky na rohu ulic 
Nádražní a Čapkova. Na zahradě uprostřed záběru se dnes vystavuje země-
dělská technika. Železniční dělníci demontují koleje bývalé společnosti StEG. 
Píše se rok 1944, dokončuje se přestavba žst. Týniště. Koleje z přednádraží 
zmizí a lávky nebude potřeba. Vlaky budou jezdit už jen po druhé straně 
nádraží, jako dnes.

Cestující, jenž přijel roku 1924 vlakem do Týniště, vyšel z nádraží před 
pokladny (v místech dnešního vstupu do nového podchodu) a vydal se po 
schodech na novou lávku…

   

Pro bezpečnost cestujících

Výstavba nových nástupišť 
a podchodu na týnišťském nádraží 
je v posledních měsících velice po-
zorně sledována. Bez nadsázky mů-
žeme tuto událost nazvat stavbou 
století. Ano, právě mimoúrovňový 
příchod k  vlakům řešili zástupci 
železnice a  města už před více jak 
sto lety.

Z  dosavadního vyprávění jsme 
se již dozvěděli, že nádražní budo-
vy se nacházely na jakémsi ostrově 
v moři kolejí. Z jedné strany dráha 
z Hradce Králové do Kyšperka (Le-
tohradu), ze strany druhé zase trať 
Choceň – Náchod. Všude hluk, 
skřípot, syčení parních strojů. Pří-
stup k  pokladnám a  nástupištím 
byl možný pouze od jednoho že-

lezničního přejezdu po cestě mezi 
kolejemi. Prašná cesta byla od ko-
lejí sice oddělena z obou stran plo-
tem, ale ani to nezabránilo občas-
ným nehodám. Jednou prý rachot 
projíždějícího vlaku poplašil koně 
s povozem, který pak zranil kolem-
jdoucího člověka.

S  narůstajícím železničním 
provozem zákonitě přibývalo ko-
lizních situací na našem nádraží. 
Bezpečný příchod k vlakům moh-
la vyřešit jedině přechodová láv-
ka. Nápad přišel už roku 1901, ale 
k  jeho naplnění došlo až o  dvacet 
tři let později. Následující fotogra-
fie z různých údobí krátkého života 
nádražní lávky nám poví více.

Ruleš
(pokračování příště)
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tJ sOkOl tÝniště nAD ORlicí ZáVOD Zálesácké ZDAtnOsti, i. ROčník

středa 10. 6. 2015
od 17:00 hod

městská knihovna

   

Dne 18.  4.  2015 se dětské 
a  žákovské oddíly naší jedno-
ty zúčastnily prvního ročníku 
Zálesácké zdatnosti, v  krásném 
prostředí lužního lesa Mochov 
u Českého Meziříčí.

Naši závodníci soupeřili spolu 
s dalšími 80 dětmi nejen v rych-
losti, obratnosti, ale i  v  pozná-
vání zvířat, stromů ve vlastivě-
dě, zdravovědě, jak se chovat 
v  přírodě a  také byli prověřeni 
ze znalostí sokolského hnutí. 
Náročnost úkolů byla nastavena 
podle věku malých závodníků.

Ačkoli ráno počasí trochu 
zlobilo, v  lese bylo přívětivě 
a dětem bylo u společného ohně 
s teplým čajem a domácím kolá-
čem dobře.

A teď k výsledkům. Máme se 
čím pochlubit. Naše jednota vy-
slala do závodu:

Dvě hlídky předškoláků:
1. hlídka – Tomáš Matička, 

Daniel Mikulka, Jirka Brič – 1. 
místo

2. hlídka – Alice Mrázková, 
Ema Kaslová, Marie Pírková, 
Tomáš Daňek - 4. místo

Dvě hlídky ml. žákyň:
1. hlídka – Johana Köhlerová, 

Veronika Volejníková, Vanesa 
Habrová - 1. místo

2. hlídka – Tereza Buchtelová, 
Veronika Kuchařová, Kamilka 
Prokešová

Hlídka gymnastiky: Jana 
Brandejsová, Simona Švandelí-
ková, Barbora Zemánková - 2. 
místo

Všem našim statečným zá-
vodníkům blahopřeji ke krás-
ným výsledkům. Díky vám se 
opět naše jednota reprezento-
vala v  dobrém světle. Dále vel-
mi děkuji cvičitelkám: Martině 
Köhlerové, Renatě Brandejsové, 
Renatě Pýchové, Lídě Říhové 
a  Pavle Vlčkové za výbornou 
přípravu dětí, jak po stránce fy-
zické tak vědomostní. Chci po-
děkovat také našim dobrovolní-
kům z řad rodičů, kteří věnovali 
svůj čas k tomu, aby závody pro-
bíhaly hladce a aby malé závod-
níky přivezli a odvezli. Děkuji: p. 
Bričovi (výborný vodič na trati), 
p. Tomkovi (výborný vodič na 
trati), Katce Prokešové (skvělá 
porotkyně).

Jaroslava Ullwerová 
starostka Sokola
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Dne 20.  4. přijeli seniorům z  Olomouce 
zazpívat pan Zdeněk Černohouz a  Jaroslav 
Šolc písně Karla Hašlera, Fanoše Mikulecké-
ho, Františka Kmocha, Václava Bláhy a také 
staropražské a  lidové písně ze všech koutů 
naší vlasti. Vystoupení se konalo odpoledne 
ve společenské místnosti, která byla plně ob-
sazena. Písničky se velmi líbily a mnozí se-
nioři se i přidali a písně si zazpívali.

V  neděli odpoledne dne 26.  4. vystoupil 
v GC pan MUDr. Julek Šimko s minirecitá-
lem folkových písní a  ukázkami poezie ze 
své knížky „Napsala JMÉNO SVÝ na ZDI“, 
kterou nám věnoval. Písničky, které zahrál, 
byly z jeho tvorby a vznikaly na základě ži-
votních příběhů. Na závěr si senioři s panem 
Šimkem zazpívali některé lidové písně. Vy-
stoupení se všem moc líbilo a děkujeme.

Hudební vystoupení jsou seniory velmi 
oblíbená, rádi si zazpívají a  vzpomenou na 
léta jejich mládí.

Za Geriatrické centrum 
Marcela Kadlecová

   

Poklad - červená řepa

Červená řepa obsahuje řadu zá-
kladních minerálů, které zajišťují 
optimální chod celého těla a  díky 
množství živin, které řepa obsahu-
je, je její šťáva používána při léčbě 
a prevenci mnoha nemocí.

Jedna z  nejznámějších vlastnos-
tí červené řepy je, že čistí krev od 
škodlivých látek. Řepa je účinný lék 
na chudokrevnost díky vysokému 
obsahu železa. Pití šťávy z červené 
řepy má příznivý vliv na trávení, 
a to díky obsahu sacharidů ve formě 
přírodního cukru. Tyto sacharidy 
jsou snadno stravitelné a  společně 
s  vlákninou pomáhají při procesu 
trávení. Řepná šťáva je vhodným 
doplňkem při léčbě nemocí, jako 
je žloutenka, nevolnost a zvracení, 
zácpa, hemeroidy a průjem. Pokud 
neustále žijete pod tlakem a škodli-
vým stresem tak zbystřete, červená 
řepa obsahuje látku zvanou „Gaba“ 
tato látka velice účinně tlumí stres.

Dále má schopnost rozpouštět 
anorganické usazeniny vápníku 
v těle. Proto se používá v prevenci 
poruch krevního oběhu, jako jsou 
křečové žíly, vysoký krevní tlak atd. 
Pravidelné pití šťávy je prospěšné 
v prevenci a  léčbě kožních zánětů, 
suché kůže a lupénky. Pomáhá udr-
žovat zdravou pokožku a podporu-
je růst vlasů. Díky obsahu betainu 
čistí tělo od všech toxických látek, 
je preventivním prostředkem proti 
rakovině - zejména rakovině tlusté-
ho střeva.

Jaké minerály lze najít v  řepné 
šťávě?

Draslík – ten je nezbytný pro 
normální fungování ledvin a  po-
máhá při svalových křečích. Man-
gan – pro normální vývoj kostí 
a  pro výrobu tyroxinu, který je 
hlavním hormonem štítné žlázy. 
Hořčík – je nezbytný pro funkci 
svalů, nervů a posílení imunitního 
systému. Fosfor – pro tvorbu sil-
ných kostí a zubů, udržuje optimál-
ní pH rovnováhu v těle.

Optimální dávkování: doporu-
čení na začátku ředit řepnou šťá-
vu vodou nebo mrkvovou šťávou. 
Preventivně se doporučuje pití cca 
0,5 l šťávy týdně, dávky rozložené 
rovnoměrně do každého dne před 
jídlem. V  případě onemocnění je 
vhodné dávkování cca 250 ml šťá-
vy denně. Pozor: pokud byste hned 
vypili větší množství šťávy, můžete 
se vystavit silnému účinku, který se 
projevuje nevolností nebo točením 
hlavy.

léčivo dostupné všem – celer

Celer můžete konzumovat sy-
rový, přidávat ho do salátů a  také 
může být součástí vařených jídel, 
protože dobře snáší i vysoké teplo-
ty. Jaké vlastnosti má tedy celer?

Snižuje hladinu cholesterolu 
– po dobu 3 týdnů každé ráno na 
lačno vypijte sklenku celerového 
džusu.

Ulevuje od zácpy – funguje jako 
účinné projímadlo. Pijte celerový 

   

džus nebo jezte celer v  syrovém 
stavu.

Snižuje riziko rakoviny žaludku 
a tračníku – obsahuje složky, které 
mají protirakovinný účinek.

Snižuje krevní tlak – první vý-
sledky při pití džusu minimálně po 
dobu 1 týdne.

Zlepšuje funkci ledvin – napo-
máhá tělu urychlit odstranění toxi-
nů. Zabraňuje tvorbě ledvinových 
kamenů

Pomáhá zhubnout – je to výživ-
né jídlo, které dokáže snížit apetit 
a  chuť na sladká a  mastná jídla. 
Celer nakrájejte na plátky a jezte ho 
v průběhu celého dne.

Pomáhá při detoxikaci těla – po-
kud se cítíte být unaveni či chcete 
své tělo pročistit tak jezte celer 
a pijte celerový džus denně.

Zklidňuje nervový systém – mo-
hou využít lidé trpící nespavostí, 
každý večer sklenku džusu hodinu 

před spaním.
Recept: celer, jablko, červenou 

řepu oloupejte a nakrájejte na men-
ší kousky a vše rozmixujte. Dle po-
třeby dolijte vodou.

Pokud se cítíte unavení, malátní, 
vyčerpaní, zmáhá vás únava, stres, 
špatně spíte, nemáte potřebnou 
energii, bojujete s problémy v práci 
nebo řešíte rodinné problémy - vy-
zkoušejte bioenergetické masáže. 
Bioenergie léčí tím, že se dostává 
do nemocných částí těla a nabíjí je 
pozitivní energií. Zvyšuje vibrač-
ní hladinu energetického pole ve 
fyzickém těle a  okolo něho. Takto 
energie čistí a léčí energetické cesty, 
a tak umožňuje, aby životní energie 
mohla plynout zdravým a přiroze-
ným způsobem. Objednání a  do-
tazy na 602185583 nebo na e-mail 
o.valasikova@gmail.com.

Olga Valašíková
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