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A) Schvaluje
 

1. Účetní závěrku za rok 2016 pří-
spěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou vč. hospo-
dářského výsledku (ztráty) ve výši 
Kč – 367.040,12 a jeho vypořádání 
pokrytím z  rezervního fondu ve 
výši Kč - 367.040,12.

2. Vyplacení finanční odměny dle 
žádosti ředitelům příspěvkových 
organizací: Městská knihovna Tý-
niště nad Orlicí, Základní umě-
lecká škola Týniště nad Orlicí, 
Mateřská škola – U Dubu Týniště 
nad Orlicí, Mateřská škola – Měs-
to Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

3. Žádost příspěvkové organizace 
Městská knihovna Týniště nad Or-
licí o vyřazení drobného majetku 
(lístkovnice) z důvodu nevyužitel-
nosti a  následného bezúplatného 
převedení Obecní knihovně Lípa 
nad Orlicí.

4. Žádost příspěvkové organizace 
Dům dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí o  povolení čerpat rezervní 
fond dle § 30, odst.2a) zákona č. 
250/2000 Sb. do výše Kč 35.000,00 
vč. DPH na pořízení vestavěné 
skříně s roletkou a šatní skříně.

5. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí 
žádost o  podporu z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání, název projektu Zvýšení 
kvality výuky v  MŠ – U  Dubu, 
Týniště nad Orlicí, název aktivity 
Školní asistent – personální pod-
pora MŠ, vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků. Školní asistent 
bude do pracovního poměru přijat 
až na základě rozhodnutí MŠMT 
o poskytnutí podpory.

6. Žádost Mateřské školy – U Dubu 
Týniště nad Orlicí o schválení vy-
řazení nepotřebných zastaralých 
lehátek.

7. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
změnu limitu mzdových prostřed-
ků o částku 19.256,00. Po navýšení 
bude limit mzdových prostředků 
pro rok 2017 ve výši Kč 155.256,00.

8. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřské školy Město Týniště nad 
Orlicí o  poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu na rok 
2017 s názvem projektu Zabezpe-
čení MŠ Týniště nad Orlicí.

9. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřské školy Město Týniště nad 
Orlicí o  poskytnutí dotace z  do-
tačního fondu Královehradeckého 
kraje s názvem projektu Učíme se 
na zahradě.

10. Žádost příspěvkové organizace 

Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí o  vyřazení dlouhodobého 
majetku – polohovací lůžko z dů-
vodu zastaralosti a nefunkčnosti.

11. Smlouvu o nájmu prostor slouží-
cích k  podnikání uzavřenou dle 
zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník, mezi smluvními strana-
mi město Týniště na Orlicí (pro-
najímatel) a  MVDr. Jaroslav Še-
divý, IČ: 69171050 (nájemce) levé 
části budovy čp. 937 v  přízemí 
o rozloze 164 m2 od 01. 07. 2017 
za cenu 3.758 Kč/měsíc bez ener-
gií a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

12. Smlouvu o nájmu části pozemku 
parc.č. 25 před domem č.p. 92 
o výměře 6 m2 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí pro p. Davida Černého, 
IČ: 72884801 na provoz zahrád-
ky před provozovnou Murphys 
baru, ve výši 2.760 Kč (5 Kč/m2/
den). Nájem na dobu určitou od 
1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 a pově-
řuje starostu smlouvu podepsat.

13. Pověření Mgr. Ivany Poláškové 
opatrovnictvím Markéty Kej-
zlarové dle Rozhodnutí soudu 
v  Rychnově nad Kněžnou spis. 
zn. ONc 1224/2013 a Rozhodnutí 
soudu v Hradci Králové spis. zn. 
17Co 147/2015-136.

14. Odměnu pro předsedu KPP 
města Týniště nad Orlicí JUDr. 
Jindřicha Urbánka za celé období 
své činnosti.

15. Záměr výpůjčky pozemku par. č. 
2252/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

16. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Valentové Marcele, bytem 
*** na období od 1.  7.  2017 do 
30. 6. 2018.

17. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Čonkové Marcele, bytem 
*** na období od 1.  7.  2017 do 
30. 9. 2017.

18. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Kvasničkové Gabriele, bytem 
*** na období od 1.  7.  2017 do 
30. 6. 2018.

19. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Cachovi Jiřímu, bytem *** na ob-
dobí od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.

20. Úhradu vyúčtování poskytova-
ných služeb za rok 2016 v  bytě 
Libuše Havlové, *** z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na zá-
kladě uznané reklamace.

21. Žádost o rekonstrukci bytu p. Ca-
cha Jiřího, ***.

22. Žádost o výměnu kuchyňské lin-
ky p. Kopecké Viktorie, ***.

23. Pořízení platebního terminálu 
na pokladnu města Týniště nad 
Orlicí.

24. Směrnici č. 1/2017 Pokladna.
25. Plnění rozpočtu města Týniště 

nad Orlicí k 31. 05. 2017.
26. Vítěze výběrového řízení na do-

dávku termokamery pro JSDH 
Týniště nad Orlicí firmu Dräger 
Safety, s.r.o., Pod Sychrovem I-64/
čp. 1392, 101 00 Praha10, IČ: 

   

26700778, s  nejnižší nabídkovou 
cenou 349.892 Kč včetně DPH, 
a ukládá starostovi s vítěznou fir-
mou podepsat smlouvu.

27. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břeme-
ne a  smlouvu o  právu provést 
stavbu č.IE-12-2006346/VB/01 
název stavby: Týniště n/Orlicí, 
Štěpánovsko, rekonstrukce mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a  budoucí povinná město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi smlouvu podepsat.

28. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IZ-12-2000343/VB/01 název 
stavby: Týniště n/Orlicí, Štěpá-
novsko, p.p.č.454, Město mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena společností 
K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 
346, 563 01 Lanškroun a budoucí 
povinná město Týniště nad Orlicí 
a  ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

29. Smlouvu o  umístění naváděcí 
cedule na sloup veřejného osvět-
lení pro Vladimíra Vogla - Telux 
servis: 1 ks za 800 Kč + DPH 
a  ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

30. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Výměna střešních oken 
Služby města Týniště nad Orlicí“ 
firmu VAMAX, s.r.o., Žambe-
recká 409, 517 54 Vamberk, IČ: 
45537381, za cenu 185 425 Kč 
s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

31. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Demolice 
budovy č.p. 158 v  Týništi nad 
Orlicí“ firmu Milan Bouz, Skré-
tova 1136/50, 301 00 Plzeň IČ: 
48626252, s  nabídkou nejnižší 
ceny 362 000 Kč bez DPH a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

32. Zrušení výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku „Venkovní opravy 
objektu – obřadní síň – Týniště 
nad Orlicí “ z důvodu nejasnosti 
nabídnutých cen a ukládá vyhlá-
sit opětovné vyhlášení veřejné 
zakázky.

33. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 95 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

34. Záměr pronájmu budovy čp. 202 
na pozemku par. č. 117/1, pozem-
ku par. č. 117/1, budovy čp. 203 
na pozemku par. č. 117/2, pozem-
ku par. č. 117/2 a části pozemku p. 
č. 1063/1 v k. ú. Týniště nad Or-
licí. Jedná se o budovu restaurace 
Dělnický dům (bez vnitřního vy-

bavení), kina, terasy u kina a části 
chodníku u terasy.

b) bere na vědomí

1. Protokol z  provedené veřejno-
správní kontroly v příspěvkové or-
ganizaci Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí.

2. Opatření k odstranění nedostatků 
z  veřejnosprávní kontroly v  pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí.

3. Protokol z  kontroly MPSV o  in-
spekci poskytování sociálních slu-
žeb v Geriatrickém centru Týniště 
nad Orlicí.

4. Změnu úplaty od 1. 9. 2017 ve výši 
Kč 400,00 za předškolní vzdělává-
ní v Mateřské škole Město Týniště 
nad Orlicí + níže uvedené náleži-
tosti: podražení čipů z původních 
50 na 100 Kč od 1. 7. 2017, infor-
mace o probíhajících změnách ve 
stravovacím systému ŠJ MŠ od 
1. 9. 2017, změny v MŠ - organi-
zační struktury MŠ, personální 
změny v  oblasti pracovně-práv-
ních vztahů, rozdělení jednotli-
vých tříd, projekty: rekonstrukce 
školní zahrady – aktuální stav, 
návrh ředitelky MŠ na stanovení 
technického dozoru celého pro-
jektu.

5. Podklad pro zapojení Mateřské 
školy Město Týniště nad Orlicí do 
projektu MPSV.

6. Plánovanou opravu – výměnu li-
nolea v  Mateřské škole U  Dubu 
Týniště nad Orlicí.

7. Sdělení Ing. Burianové (fi ESOP 
účetní a  daňová kancelář, s.r.o.) 
k  předloženému dokumentu Ná-
pravná opatření týkající se „Kont-
roly konané dne 30. 8. 2016“ v Zá-
kladní škole Týniště nad Orlicí.

8. Výroční zprávu Geriatrického 
centra Týniště nad Orlicí za rok 
2016.

9. Zápis z  jednání stavební komise 
č.12 ze dne 17. 05. 2017.

10. Dopis pana *** ohledně žádos-
ti o  vytyčení hranice pozemku 
a postavení plotu u č.p. 159 v ulici 
T.G.Masaryka po uskutečněné 
demolici a  ukládá OSM zajistit 
vytyčení hranice pozemku a  na-
koupit materiál na plot, který vy-
buduje pan ***.

11. Ředitelské volno na den 
29. 6. 2017 v Základní umělecké 
škole Týniště nad Orlicí.

12. Umístění žáků do školní družiny 
od školního roku 2017/2018.

13. Návrh železničního jízdního řádu 
2017/2018 v  Královéhradeckém 
kraji.

14. Jmenování Ing. Jana Paštiky čle-
nem Komise pro projednávání 
přestupků města Týniště nad Or-
licí od 1. 7. 2017 starostou města.

15. Odvolání JUDr. Jindřicha Urbán-
ka – předsedy Komise pro projed-
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návání přestupků města Týniště 
nad Orlicí ke dni 30. 6. 2017 sta-
rostou města.

16. Jmenování Mgr. Adély Počtýnské 
předsedkyní Komise pro projed-
návání přestupků města Týniště 
nad Orlicí od 1. 7. 2017 starostou 
města.

c) Ukládá

1. Provést v  měsíci srpnu audit 
v příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí.

2. Provést v měsíci září veřejnospráv-
ní a  finanční kontrolu v  příspěv-
kové organizaci Základní škola 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

D) Zamítá

1. Vyplacení finanční odměny ředi-
teli příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou.

2. Žádost obyvatel č.p.430 o  opravu 
plotu na pozemku p.č.2013 v blíz-
kosti parkoviště u  hřbitova, který 
není v majetku města Týniště nad 
Orlicí, a  proto se město nebude 
podílet na jeho opravě.

3. Žádost o přidělení bytu paní Kup-
kové Jiřině.

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu, Mateřská škola 
Město, Dům dětí a mládeže, Měst-
ská knihovna, Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
a Služby města Týniště nad Orlicí 
změnu limitu mzdových prostřed-
ků dle předložených žádostí.

2. Firmu c.k. ekonomická kance-
lář, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 
k provedení kontroly hospodaření 
a účetnictví v příspěvkové organi-
zaci Městská knihovna, Mateřská 
škola Město a  Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí a  uklá-
dá starostovi podepsat smlouvy 
o spolupráci.

3. Firmu ESOP účetní a daňová kan-
celář, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou 
k provedení kontroly v příspěvko-
vé organizaci Služby města Týni-
ště nad Orlicí v oblasti účetnictví 
a  kontroly hospodaření a  uklá-
dá starostovi podepsat smlouvy 
o spolupráci.

4. Firma ESOP provede kontrolu 
i v příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí.

5. Žádost příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad 

Orlicí o vyřazení drobného dlou-
hodobého majetku dle žádosti.

6. Žádost o  vyplacení finanční od-
měny ředitelce příspěvkové orga-
nizace Kulturní centrum Týniště 
nad Orlicí.

7. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí o navýšení odpisového 
plánu o částku ve výši Kč 7.947,00. 
Po navýšení bude odpisový plán 
pro rok 2017 v  celkové výši Kč 
36.471,00.

8. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí o  vyřazení lehátek a  mat-
rací a  následného bezúplatného 
převedení příspěvkové organizaci 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí.

9. Od 1.  7.  2017 navýšení úvazku 
účetní v  příspěvkových organi-
zacích Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí na 30% (1,5 dne/týden) 
a v Domě dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí na 40% (2 dny/týden) 
do doby než se vyřeší situace v pří-
spěvkové organizaci Mateřská ško-
la Město Týniště nad Orlicí.

10. Žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí o přesun v rozpočtu z po-
ložky mezd do položky služby dle 
žádosti.

11. Žádosti příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí o dotaci z rozpočtu Králo-
vehradeckého kraje na podporu 
sociálních služeb v  Královehra-
deckém kraji v  roce 2017 – Do-
movy pro seniory a Pečovatelská 
služba.

12. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Kubcové Nikole, bytem 
***, na období od 1.  8.  2017 do 
31. 10. 2017.

13. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 243/1 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

b) bere na vědomí

1. Oznámení p. Michaely Bastlové 
o situaci týkající se ukončení jejího 
pracovního poměru v  Základní 
škole Týniště nad Orlicí.

2. Stížnost rodičů dětí Mateřské 
školy Město Týniště nad Orlicí na 
chystané změny v MŠ.

3. Oznámení ředitelky Mateřské ško-
ly Město Týniště nad Orlicí ohled-
ně změny ve vedení účetnictví 
k 1. 7. 2017 a změn personálních.

4. Skončení pracovního poměru 
účetní v  příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Město Týniště nad 
Orlicí.

5. Zhodnocení práce účetní v  pří-
spěvkových organizacích Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
a Mateřská škola U Dubu Týniště 

   

nad Orlicí.
6. Změny v koncepci Mateřské školy 

Město Týniště nad Orlicí, ale k je-
jich rozsahu a  rychlosti zavádění 
má výhrady.

D) Ukládá

1. Provést v  měsíci září kontrolu 
v  příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad Orlicí 
a  v  říjnu kontrolu v  příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum měs-
ta Týniště nad Orlicí.

T: září, říjen 2017
Odpovídá: Oubrechtová Ivana
2. Projednat v ZM žádost o navýšení 

příspěvku na provoz příspěvkové 
organizaci Služby města Týniště 
nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Oubrechtová Ivana
3. Starostovi města prověřit oznáme-

ní ČSAD Ústí nad Orlicí o prohlá-
šení neplatnosti kmenových listin-
ných akcií, jejichž je město Týniště 
nad Orlicí vlastníkem.

T: 31. 8. 2017
Odpovídá: Koldinský Libor
4. Ředitelce MŠ Město Týniště nad 

Orlicí řídit se Pravidly a zásadami 
města Týniště nad Orlicí pro pří-
spěvkové organizace, které Rada 
města Týniště nad Orlicí schválila 
usnesením č. 70 ze dne 29. 5. 2017.

T: průběžně
Odpovídá: Diblíková Michaela
5. Ředitelce MŠ Město Týniště nad 

Orlicí předložit právní předpi-
sy, na základě kterých mohla být 
chůva v druhém pololetí školního 
roku s dětmi opakovaně sama, bez 
přítomnosti pedagoga.

T: 20. 7. 2017
Odpovídá: Diblíková Michaela
6. Ředitelce MŠ Město Týniště nad 

Orlicí předložit rozpočet kom-
pletních plánovaných nákladů na 
novou účetní firmu, která bude 
pro  MŠ Město zajišťovat mzdové 
a finanční účetnictví s tím, že bu-
dou zachovány stávající programy 
(Fenix, Vema).

T: 28. 7. 2017
Odpovídá: Diblíková Michaela
7. Starostovi města svolat schůzku 

pro rodiče dětí navštěvující MŠ 
Město Týniště nad Orlicí z důvo-
du navrhovaných významných 
změn v  koncepci školky, které 
byly předloženy ředitelkou MŠ 
Město. Schůzka se uskuteční dne 
24. 7. 2017 od 16:30 hodin v ma-
lém sále Kulturního domu Týniště 
nad Orlicí za přítomnosti ředitelky 
MŠ Město.

T: 24. 7. 2017
Odpovídá: Koldinský Libor
8. Ředitelce MŠ Město Týniště nad 

Orlicí zúčastnit se schůzky s rodi-
či dne 24. 7. 2017 od 16:30 hodin 
v  malém sále Kulturního domu 

Týniště nad Orlicí.
T: 24. 7. 2017
Odpovídá: Diblíková Michaela

A) Schvaluje:
 
1. Dodatek č. 2 smlouvy o  dílo na 

stavební práce s firmou Sportovní 
podlahy Zlín, s.r.o., IČ: 25560191 
se změnou ceny díla o  vícepráce 
ve výši 217 780,64 Kč včetně DPH 
a pověřuje starostu podpisem Do-
datku č. 2.

2. Záměr prodeje částí pozemků par-
c.č. 1662/1, parc.č. 1662/4, parc.č. 
1662/9, parc.č. 1662/10, parc.č. 
1662/11 a parc.č. 1662/5 v k.ú. Tý-
niště nad Orlicí na Podboří.

3. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-
nizací Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí, která spočívá v  navý-
šení neinvestičního příspěvku zři-
zovatele na provoz o částku 40.000 
Kč. Celková výše neinvestičního 
příspěvku na provoz po úpravě 
představuje částku 2.390.000 Kč.

4. Rozpočtová opatření 13 – 16/2017.
5. Variantu č. 3,Studie revitalizace 

Mírového náměstí – část 1.“

b) bere na vědomí

1. Nabídku na rekonstrukci rozvodů 
tepla a  teplé vody od společnos-
tí PPT Potrubní technika Plzeň 
a doporučuje radě města dodržet 
současnou smlouvu s  termínem 
ukončení 1. 10. 2018.

c) Revokuje

1. Usnesení Zastupitelstva města Tý-
niště nad Orlicí ze dne 12. 6. 2017 
pod bodem A19): Záměr a  pod-
mínky prodeje 7 pozemků s mož-
ností připojení se k  inženýrským 
sítím na Podboří ležících na čás-
tech pozemků p.č. 1662/1, p.č. 
1662/4, p.č. 1662/9, p.č. 1662/10, 
p.č. 1662/11 a  p.č. 1662/5 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro výstavbu 
rodinných domů za minimální 
cenu 990 Kč/m2 + DPH, bez ome-
zení, s  rezervačním poplatkem 
50 000 Kč, dle varianty č. 6.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z dokumentu vypuštěny s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění. Originál 
usnesení je k  nahlédnutí v  kanceláři 
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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ZPRáVY Z RADNicE

Usnesení č. 73
z elktronického jednání Rady města 
Týniště n. O. konané dne 17. 7. 2017

Usnesení z 21.
zasedání Zastupitelstva města Týniště n. 

O. konaného dne 26. 6. 2017



   

Od září minulého roku probíhá 
v Týništi nad Orlicí kurz angličtiny 
a geografie anglicky mluvících zemí 
určený zejména lidem seniorského 
věku. Pro nové zájemce plánujeme 
v září 2017 otevřít další kurz.

Výuku anglického jazyka pro se-
niory v Týništi zajišťuje pan Luboš 
Moravec, erudovaný lektor s  uni-
verzitním vzděláním a mnohaletou 
praxí, který úspěšně složil certifiko-
vané jazykové zkoušky v nejlepších 
úrovních (tzn. C1 a C2). V našem 
nabízeném kurzu se studenti po-
stupně a  přiměřeně seznamují 
se slovní zásobou a  stavbou vět, 
nechybí v  něm čtení a  hlavně po-
rozumění slyšenému textu a  taky 
konverzační blok. Účastníci jsou 
rovněž vedeni k pravidelné domácí 
přípravě. „Důležité je, když účast-
níci vidí výsledky, a řekl bych, že je 
velmi těší, když si sami leccos pře-
čtou. Anglicky se velmi dobře může 
naučit opravdu každý, jde jen o  to 
si to doma volně a stále procházet“, 
povzbuzuje současné i  potenciální 
zájemce učitel Luboš Moravec.

Nabídka vzdělávání seniorů při-
spívá nejen k získání nových jazy-

kových znalostí, nýbrž napomáhá 
také k  pravidelnému  tréninku pa-
měti a  v  neposlední řadě poznání 
nových přátel. Zájem ze strany star-
ších lidí potvrzuje, že tento typ ak-
tivity vyplnil v  nabídce vzdělávání 
v našem městě prázdné místo, a zá-
roveň se stal výzvou, abychom na 
tento úspěch navázali a  předložili 
novou nabídku dalším zájemcům.

Milí starší přátelé, ráda bych vám 
tedy touto cestou nabídla další, 
nový kurz angličtiny pro seniory 
– začátečníky, který plánujeme ote-
vřít v polovině září 2017 v Týništi 
nad Orlicí. Cena za tento kurz činí 
1.590 Kč/osoba/semestr.

Dále nabízíme volná místa na 
kurzu pro mírně pokročilé, kte-
rý bude probíhat od poloviny 
září  2017. Cena za tento kurz je 
rovněž 1.590 Kč/osoba/semestr.

Hlásit se můžete do 8. září 2017 
na e-mailu cepelkova@bihk.cz 
nebo tel. 737 215 328.

Pojďte s  námi začít studovat již 
tento rok!

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města za KDU-ČSL, 

organizátorka
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NAbíDkA SENiORůM: POJďtE S NáMi StUDOVAt ANgLičtiNU!

fOtOVZPOMíNkA NA POVODEň V čERVENci 1997

SPOLEčENSká kRONikA

     

Životní jubilea:

85 let Zdeňka Zahálková
 
80 let Jiří Burket
 Marie Bašová

 Helena Morávková

Vítáme na svět:

Mikuláš Hájek
Lucie Hlaváčová

Zuzana Šumpíková
Alžběta Hametová
Elen Stará
Václav Adam Čepelka

Rozloučili jsme se:

Josef Krahulec (90)
Marie Hanzlová (93)
Vladimír Horák (83)
Petr Kadeřávek (68)
Vladislava Podhorníková (70)
Bohumil Ptáček (74)

Foto: Libor Koldinský



Pečujete doma o  své nemocné 
rodiče? Ubývají Vám s  věkem síly 
a  hůř se pohybujete? Vrátili jste 
se Vy nebo člen Vaší rodiny z  ne-
mocnice a potřebujete v  rámci re-
konvalescence pomoc a  podporu? 
Pokud ano, pomohou Vám kom-
penzační pomůcky, laicky řečeno 
vozíky, chodítka, berle, polohovací 
lůžka, nástavce na WC, zvedáky 
a  jiné. Pokud zjistíte, že konkrétní 
pomůcku potřebujete, můžete se 
obrátit na naši půjčovnu kompen-
začních pomůcek, která má ve své 
nabídce více než 150 pomůcek.

Půjčovna je Vám k  dispozici od 
pondělí do pátku vždy od 7:00 do 
15:30 na adrese Opolského 148 
v  Nové Pace. Půjčovnu najdete 
v  areálu bývalého kláštera v  nově 

rekonstruované budově Centrum 
bez bariér. Můžete přijít kdykoliv 
v  uvedeném čase nebo si sjednat 
schůzku na telefonu 724 994 024 
nebo e-mailu pomucky@zbb.cz

Pracovnice půjčovny Vám po-
radí, jaká pomůcka je pro Vás nej-
vhodnější, její použití si můžete 
u  nás i  vyzkoušet a  vybranou po-
můcku Vám můžeme dovézt a na-
instalovat na místo, které si určíte.

Cena za půjčení pomůcky je sta-
novena ve zvláštním ceníku, kte-
rý naleznete na našich webových 
stránkách http://zbb.cz/cenik-
-kompenzacnich-pomucek. Ceny 
jsou velice příznivé, pohybují se od 
5 do 30,– Kč za pomůcku na den, 
v závislosti na typu pomůcky. Ceny 

jsou stanoveny tak, aby zapůjčení 
pomůcky bylo skutečně dostupné 
pro každého a pomohlo vyřešit ná-
ročnou situaci, kterou domácí péče 
bezesporu je.

Pomůcku si u nás můžete půjčit 
i tzv. na zkoušku, v případě, že zva-
žuje pořízení vlastní pomůcky.

S  celým procesem vyřizování 
žádosti o pomůcku a příspěvek na 
její pořízení Vám rovněž pomů-
žeme v  půjčovně kompenzačních 
pomůcek a  pracovnice odborného 
sociálního poradenství Vám pomů-
že vyřešit i další záležitosti, spojené 
s  domácí péčí (nároky na dávky 
státní sociální podpory a příspěvky 
související s  invaliditou, bezbarié-
rové úpravy bytů, apod.).

Život bez bariér poskytuje od-
borné poradenství nejenom pro 
osoby se zdravotním postižením 
a seniory, ale také pro ty, kteří o ně 
pečují – rodinné příslušníky a jiné 
blízké osoby. Služba je bezplatná 
a můžete se na nás obrátit telefonic-
ky – 727 952 639 nebo e-mailem – 
sluzby@zbb.cz a domluvit si schůz-
ku. Můžeme Vás také navštívit 
u Vás doma (vždy ve středu - 10:00 
– 14:00 hod.) nebo nás najdete 
v Centru bez bariér, Opolského 148 
v Nové Pace (areál bývalého klášte-
ra) ve čtvrtek od 7:00 do 15:00.

Marie Vokurková,  
provozní pracovnice, koordinátorka  

kompenzačních pomůcek 
Život bez bariér, z.ú.

PůJčOVNA kOMPENZAčNícH POMůcEk A PORADENStVí 
PRO DOMácí PÉči O SENiORY A ZDRAVOtNĚ POStiŽENÉ

 

Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené 

 i během prázdnin v neděli: 
 

  
13. srpna 2017            
27. srpna 2017            
  
 
 

  vždy od 14:00 hod. v malém sále Kulturního domu (Tyršovo nám. 478, Týniště n.O.)  

  
Více informací v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 
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Vážení příznivci týnišťské kultury, 
děkujeme vám za účast na akcích pořádaných Kulturním centrem v první půlce tohoto roku. Přes léto provádíme v kulturním domě drobné 
opravy a úpravy, takže kromě nedělních tanečních odpolední máme přes prázdniny zavřeno.

Další akce začnou s novým školním rokem, a bude to kurz společenského tance pro mládež (1. lekce již 2.9.) a tradiční týnišťské posvícení 
v městském parku (v sobotu 16. 9. 2017). 

V průběhu října a listopadu vás čeká bohatý program Týnišťského divadelního podzimu 2017, a tak dále. Pokud chcete od nás dostávat pravi-
delné informace o akcích připravovaných Kulturním centrem, zaregistrujte se na našich stránkách www.kc.tyniste.cz k odběru novinek.

Užijte si dovolených a po prázdninách se na vás budeme těšit.
Za kolektiv zaměstnanců KC Ing. Dana Dobešová 
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Letošní prázdniny začaly pro 
43 dětí na táboře Bradavice 2017, 
který pořádal Dům dětí a mládeže 
Týniště nad Orlicí v  termínu 1. – 
11.  7. na horské chatě Sedmidolí. 
Po pěti letech jsme se zase vrátili do 
světa kouzelníků a  čarodějek, kte-
ré navštěvují kouzelnickou školu 
v Bradavicích. Tábor byl vlastně na-
ším školním rokem, ve kterém jsme 
se učili Obranu proti černé magii, 
Lektvary, Péči o kouzelné tvory, By-

Ve čtvrtek 15.  června zavítal 
senátor Miroslav Antl se svým 
kamarádem Stanislavem Mo-
tlem do Geriatrického centra 
v  Týništi nad Orlicí. V  besedě, 
jejíž součástí bylo i promítání fil-
mu „Mraky nad Barrandovem“, 
se vzpomínalo na slavné herce 
první republiky, na jejich osudy 
v  době protektorátu a  době po-
válečné. Za všechny vyjádřil po-
děkování 95 letý pan Procházka: 
„Děkujeme za připomenutí této 
doby, protože většina z nás ji za-
žila. Nebyla to lehká doba…“ 
 

Dodejme, že Stanislav Motl je 

autorem 19 knih, od roku 2010 
připravuje v Českém rozhlase svůj 
pořad Stopy, fakta, tajemství. Je 
také nositelem ceny E. E. Kische 
(2011) a  „rozhlasového Oskara“, 
ceny udělované v  Londýně, a  to 
opakovaně v  letech 2010 a  2011. 
V loňském roce vydal nové, rozší-
řené vydání knihy o Lídě Baarové 
a  Josephu Goebbelsovi. S  Miro-
slavem Antlem ho pojí více než 
30 leté přátelství, právě on je au-
torem přezdívky „Východočeský 
Cattani“.

 
Mgr. Miroslav Hofmann asistent 
senátora JUDr. Miroslava Antla

LEtNí tábOR bRADAVicE 2017

bESEDA S MiROSLAVEM ANtLEM A StANiSLAVEM MOtLEM

    

linkářství nebo Přeměňování.
Účastníci tábora byli rozděleni 

do čtyř kolejí – Nebelvíru, Zmijoze-
lu, Mrzimoru a Havraspáru. Právě 
čtvrtá zmiňovaná kolej Havraspár 
získala Školní pohár i  Famfrpálo-
vý pohár. Famfrpál je kouzelnický 
sport, při kterém se létá na košťa-
tech, chytá se zlatonka a míč se hází 
do obručí. Všechny tyto prvky byly 
v  našem podání famfrpálu zacho-
vány a  tento vtipný sport jsme si 

všichni každodenně užívali. Kromě 
vyučování jsme podnikli celodenní 
výlet do Špindlerova mlýna, osla-
vili Smrtozeniny Uplakané Uršuly, 
zahráli si tradiční táborové hry, 
upekli buřty a hlavně si užívali letní 
pohodu a nové i staré kamarády.

Velké poděkování patří přede-
vším vedoucím na tomto táboře, 
kteří odvedli skvělou, trpělivou 
a nadšenou práci – Aničce Jenčíko-
vé, Zitě Forejtkové, Honzovi Pro-

cházkovi a Martě Kumpoštové. Za 
ruku přidanou k  dílu moc děkuji 
i  osmi nejstarším dětským účast-
níkům v roli prefektů, kteří svědo-
mitě pomáhali mladším studentům 
– Evče, Vendy, Vojtovi, Lucce, Fili-
povi, Fíce, Báře a Žandě.

Jana Bahníková
Fotogalerii naleznete na 3. straně 

obálky
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LEtNí tANEčNí tábOR ŘíčkY 2017

Vůbec se tomu nechce věřit, že už je zase po tá-
boře. Uběhlo to, jako když luskneš prsty. Při pří-
chodu na tábor jsme našli obří hřib, který jen tak 
rostl v příkopě. Byla to předzvěst, že počasí bude 
sice teplé, ale trochu mokré. Naštěstí pršelo téměř 
jenom v noci, takže nám to tolik nevadilo a denní 
program nabitý tanečními choreografiemi ve stylu 
zumby, kterou si připravily jednotlivé účastnice, 
jsme pořádně rozjeli na zeleném palouku. Nechy-
běly ovšem i tradiční záležitosti a tak jsme se vy-
dali na Hmyzákov a hledali každý svoji květinku, 
která po splnění úkolů rozkvetla do krásy a večer 
všichni navštívili hmyzkotéku, na které se pořádně 
vyřádili.

Další den byl plný lam – tělosvalolamy, oko-
noholamy a večer filmolam. Střihli jsme si samo-
zřejmě i bobr, což znamenalo oškrabat brambory 
pro celý tábor a  doputovat za borůvkami, a  aby 
to bylo stylové dopoledne, měli jsme bojůvky na 
hřišti u kostela. Usoudili jsme, že bohatství lesa je 
natolik lákavé a při objevu mýtiny plné modrých 
borůvek, když jsme šli bránit Takešiho hrad, jsme 
se rozhodli ještě se trochu popást. Bohužel jsme 
v zápalu boje ztratili batoh a nemohli ho objevit.

Na druhý den bylo rozhodnuto: Velký oddíl 
Medúz byl vyslán na mission impossible – úkol 
pročesat mýtinu po důkladné doptávací akci, kde 
by se zmíněný batoh mohl nalézat, se zdál snad-
no splnitelný, ale po dvou neúspěšných pokusech 
jsme se obávali nejhoršího. V poslední chvíli, když 
už jsme se vzdávali naděje, se batoh objevil, sice 
mokrý od nočního lijáku, ale byl.

A chtěli byste vědět, co byl „muťák“ a co dělali 
mutanti? To je přece jasné, že se běhal azimuťák. 
Avšak podle jedné malé tábornice z oddílu Suri-
kat, mutanti naprosto zaručeně neběhali podle 
buzoly, ale dělali „těch těch těch“.

Navštívit tajemné menhiry v Říčkách, které jsou 
zmenšeninou anglického Stonehenge, se nám ne-
podařilo, bouřka zhatila naše plány, ale zato jsme 
objevili obrovský kříž na kopci zvaném Pustý, 
a  Medúzy podnikly noční sólový pochod za svi-
tu měsíce v úplňku. Bylo to mystické a hodně ta-
jemné. Po cestě do neznáma, kdy cílem byla dvě 
různá místa – Kunštátská kaple a  rozhledna na 
Anenském vrchu, nás večer navštívila stará známá 
– veverka z filmu Doba ledová a Žena v černém.

Konec tábora jsme zakončili stylově – hlasová-
ním o nejlepší choreografii zumby a OH v Říčkách 
v  netradičních olympijských disciplínách – jako 
lítý boj Hu tu tu, přetahování lanem nebo nasbí-
rání co nejvíc vody z obrovské louže na trávníku 
do kotlíku.

Teď už jenom: neroňte slzy, sejdeme se brzy, 
na horách to bylo prima, za rok bude zase psina. 
A těšte se, taneční sezóna začne 13. září v tělocvič-
ně ZŠ v Týništi n. O.

P.S. Oddílová hesla na nástupu:

Surikaty, surikaty, pobíháme kolem chaty, jsme 
vždy připraveni v  pozoru vyjít i  na velkou horu.
Chm, chm, chm, chmm.

My jsme slavné medúzy, často chodíme na in-
fúzi, doba je moc dlouhá, potom řveme ouha. 
Chapadel máme tisíce, bohužel nemůžeme nosit 
střevíce, když se ráno upravíme, samce snadno 
ulovíme.

Dana Černohousová
Fotogalerii naleznete na 3. straně obálky



strana 10

   

Vážení čtenáři,

dovolujeme si prezentovat me-
dailon nového člověka ve vedení 
příspěvkové organizace města Tý-
niště nad Orlicí – ředitelku Mateř-
ské školy Město Týniště nad Orlicí 
paní Michaelu Diblíkovou, DiS.

Jmenuji se Michaela Diblíková, 
studovala jsem Pedagogickou školu 
v Litomyšli, mám 21 let pedagogic-
ké praxe v  předškolním vzdělává-
ní, sama jsem maminkou 13letých 
dvojčat a  téměř 3 letého syna. Ve 
své dosavadní práci jsem měla 
možnost vést mateřskou školu, za-
bývala jsem se inkluzívním vzdě-
láváním a  alternativními směry, 
individualizací ve vzdělávání. Od 
prosince 2016 jsem se stala novou 
ředitelkou MŠ Město, první půl rok 
2017 jsem velmi často pozorova-
la každodenní ruch a  dění přímo 
ve školce, ale i  v  jejím okolí. Měla 
jsem sama možnost zorganizovat 
8 hromadných třídních schůzek 
a nespočet individuálních schůzek 
s  rodiči. Chtěla bych poděkovat 
všem, co si našli čas a sdělili, co po-
třebovali sdělit….chtěla bych jim 
poděkovat za spolupráci a vzájem-
né sdílení. Na další již naplánova-
ná i  neplánovaná setkání se těším 
hned v září 2017.

Od 1.  7.  2017 se nám daří roz-
bíhat stávající stravovací systém 
moderněji, komfortněji právě pro 
rodiče. Samotnému spuštění sa-
mozřejmě předcházelo hodně prá-
ce a  příprav, kterých si možná ani 
nikdo nevšiml, neboť neměly být 
komplikující uprostřed školního 

roku. Musím poděkovat p. Dráb-
kové J. za její zájem o  nové, její 
nasazení a spolehlivost. Ráda bych 
zmínila i  práci p. Matuškové B., 
která je hlavní kuchařkou, ačkoliv 
stejně jako já byla novou pracovni-
cí, svých pracovních úkolů se zhos-
tila tak dobře, že nejenom od rodi-
čů a ostatních zaměstnanců slyším 
chválu, jak dobře vaří, ale i já občas 
hůře dopínám oblečení.

Od února 2017 i pitný režim do-
stal nový kabát, kde již najdete ka-
ždodenní možnost dětí samostatně 
si pití obstarávat téměř bez zásahu 
dospělé osoby. Děti si samy nalé-
vají a  obsluhují celý proces, mají 
možnost čaje, ochucených nápojů, 
ale i  čisté vody, kterou jim zdobí 
ovoce….za to vše děkuji p. Falla-
dové A., která vše připravuje kaž-
dodenně s velkým elánem a láskou 
k dětem.

Nově se daří i  zařazení ranních 
snídaní od 6.15 hod. ve formě 
ovoce a  cereálií, které mají děti 
samozřejmě v  omezeném množ-
ství a čase vzhledem k blížícímu se 
časovému termínu přesnídávky od 
8.30 hod. Myslím, že tuto novinku 
ocení samotné děti, ale především 
maminky i  tatínkové, které v  ran-
ním shonu nemusí být ve stresu, že 
dítě odchází nenasnídané.

Školní jídelna naši MŠ je součástí 
projektu Skutečně zdravá škola, ale 
o tom více řádků někdy příště.

Nově si zajišťujeme kompletně 
praní a údržbu ručníků, poděková-
ní patří p. Zimové, ale také p. Řehá-
kové, které se starají s vervou o po-
řádek a čistotu celého pracoviště.

Konec školního roku se nesl ve 

   

znamení odchodů našich před-
školáků a  nejenom jich, ale všech 
dětí chystajících se na prázdniny…. 
bylo velmi dojemné sledovat a vní-
mat jejich propojení, které s sebou 
přinesl čas školkových dní. Děkuji 
všem za květiny a  drobné i  vtipné 
dárečky.

Dovolte mi také poděkovat mým 
kolegyním právě touto formou: p. 
uč. Štulířové, která se stala mou 
vlastní učitelkou, kdy mi trpělivě 
v začátku objasňovala a vysvětlova-
la některá nastavení v MŠ a pomá-
hala poznat Týniště nad Orlicí, p. 
uč. Břízové, která dokáže strhnout 
k aktivitám a angličtině způsobem, 
kdy i já si říkala: „škoda, že nemů-
žu být dítětem“. P. uč. Veselkové za 
vedení hudebního kroužku a veřej-
ná vystoupení, p. uč. Křížkové za 
propagaci na internetových strán-
kách, zde ve Zpravodaji a přípravu 
Zajíčkova odpoledne pro děti, p. 
uč. Hoblové za projekt Eskymáci 
a  projekt Stromy, se kterým jsem 
s  ní měla možnost spolupracovat, 
p uč. Tošovské za projekt Eskymáci 
a  promyšlenou pedagogickou prá-
ci, p. uč. Hamplové za projekt Den 
Země a  její vedení grafomotoriky 
pro rodiče a  děti, vedení nových 
absolventek pedagogické praxe. 
P. uč. Matuškové J., která již čers-
tvě v  současné době sbírá vlastní 
zkušenosti v  zahraničí. Bude nám 
všem chybět její pozitivní nasa-
zení a  každodenní energie. P. uč. 
Hrůzové za vedení a  zajištění ke-
ramiky, ale především za její práci 
s dvouletými dětmi. P. uč. Píšové za 
její podporu při práci s nejmenšími 
a  v  jejím dalším pracovním půso-

bišti jí přeji, aby našla vstřícné pro-
středí a týmovou spolupráci, i nám 
bude také moc chybět od září 2017.

Přeji všem zaměstnancům krás-
nou, odpočinkovou a  zaslouženou 
dovolenou.

Podařilo se zajistit oživení pro-
středí MŠ herními prvky, které 
byly umístěny právě v  prostorách 
chodeb i schodiště. Daří se i novým 
internetovým stránkám: http://ms-
-mesto.tyniste.cz/

Velké díky patří samotnému zři-
zovateli za jeho podporu a  čas při 
projednání změn, které se udály 
a dějí. Od 15. června 2017 probíhá 
velká rozsáhlá rekonstrukce školní 
zahrady, která nás sice omezila, ale 
právě zde bych ráda poděkovala 
znovu zřizovateli, že podpořil a na-
šel nemalý objem prostředků na 
kompletní zásah, který ve výsledku 
bude sloužit právě každodenně na-
šim dětem.

Ačkoliv člověk míní, život 
mění….takže tak, jak jsem si v za-
čátcích předeslala, téměř žádné 
změny, i  změny se odehrály….ale 
to už přináší život každodenní sám. 
Snad se ukáže, že budou k  dobré-
mu pro děti a jejich rodiče.

Všem Týnišťským, především 
všem rodičům i  prarodičům, ale 
hlavně dětem, bych ráda popřála 
krásné, pohodové léto, plné sluníč-
ka, dobrodružství a nových zážitků, 
ve zdraví prožité dny.

Diblíková Michaela, 
ředitelka MŠ Město

PŘEDStAVUJE SE

Rekonstrukce školní zahrady v MŠ Město
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                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

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

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

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

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

odpadů.

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

zaručují ty nejlepší služby. 

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

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

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

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

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

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

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

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

www.muzeum-tyniste.cz

v Týništi nad Orlicí
vodárenská věž

muzeum | galerie | vyhlídka
OtevřenO O víkendech Od června dO září 10 - 17 h Největší výstava starých fotografií, Na Nichž hlavNí roli 

hrají obyvatelé týNiště a okolí.
samostatné části výstavy jsou věnovány fotografům ludvíku Uhlířovi 

a rudolfu Wichlasovi.

město a jeho lidé
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Vážení spoluobčané, rádi by-
chom vás informovali o  úspěšné 
spolupráci mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  společností Dimatex. 
Spolupracujeme již od roku 2013.

Sběrné kontejnery firmy Di-
matex jsou určeny k  druhotnému 
využití textilních materiálů s pozi-
tivním vlivem na životní prostředí. 
Třídění textilu je jednou z cest jak 
dosáhnout požadovanou úroveň 
50% recyklace komunálního odpa-
du v roce 2020.

Společnost Dimatex pomáhá ne-
ziskovým organizacím, a  to nejen 
materiálně ale také finančně. V síd-
le firmy ve Stráži nad Nisou provo-
zuje mimo jiné vlastní charitativní 
šatník, díky němuž může kdykoliv 
poskytnout ošacení lidem v  nou-
zi. Společnost Dimatex podpořila 
v  roce 2016 neziskové organizace 
v  rámci oboustranné spolupráce 
částkou přesahující 1 750 000 Kč. 
Mimo jiné také spolupracuje s Far-
ní charitou Dobruška.

co patří do sběrného kontejneru:

Čistý a suchý textil (veškeré odě-
vy, bytový textil – záclony, závěsy, 

povlečení, potahy, ubrusy a  deky) 
zabalený v  zavázaných (zauzlova-
ných) igelitových pytlích nebo taš-
kách, dále také spárované (svázané) 
nositelné boty a použitelné hračky.

co nepatří do sběrného kontejne-
ru:

Znečištěný nebo mokrý textil, 
matrace, molitan, koberce, tašky, 
ústřižky látek, netextilní materiály, 
komunální odpad, elektrospotře-
biče.

Rádi bychom Vám představili 
video:

Cesta textilního odpadu: www.
youtube.com / Cesta textilního od-
padu

Kontakt a  profil společnosti: 
www.recyklace-textilu.cz., Face-
book - Recyklace textilu.

Společnost Dimatex chce být 
Váš stabilní, spolehlivý a  blízký 
partner pro ekologické zpracování 
nepotřebných oděvů. Děkujeme, 
že využíváním tohoto sběru textilu 
pomáháte pomáhat.

tŘíDĚNíM tExtiLU POMáHáME LiDEM V NOUZi

vás srdečně zve 

na posezení na terase 

 

 Právě uprostřed léta můžete posedět na terase u dospělého oddělení a v klidu si      
přečíst denní  tisk a nebo si zahrát společenské hry zapůjčené z dětského oddělení.  

Nabízíme tyto noviny a časopisy:  

Mladá fronta, Rychnovský deník, pravidelné týdeníky 

Vlasta, Květy, Reflex, Týden, Instinkt, měsíční tituly 

Rybářství, AUTO7, Computer, Turista.  

Časopisy o zahradě a bydlení Flóra, Bydlení, Recepty. 

Pro maminky Rodiče a děti, Betynka, Moje psychologie 
(starší čísla Vám zapůjčíme domů) 

Prázdniny 2017 Prázdniny 2017 Prázdniny 2017 Prázdniny  
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Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 131, 724 108 059 

 

 

OBLÉKNEME VAŠE PRACOVNÍKY 
módními, funkčními a kvalitními pracovními oděvy

Jednotný styl a logo firmy dává uživateli pocit sounáležitosti ke společnosti 

a vysílá pozitivní signály směrem k ostatním subjektům. Představujeme 

vám TOP produkty, které si oblíbili zákazníci segmentu pracovních oděvů.

5V1 HV JACKET 4V6 HV ESSENTIAL
fleece unisex mikina unisex

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m2

retroreflexní pruhy 3M
M - XXXL

Single Jersey, 100 % polyester, 300 g/m2

retroreflexní pruhy 3M
M - XXXL

97 9798 98

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 3)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 3)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

3V5 HV REFLEX 5V9 HV PRACTIC
čepice unisex čepice unisex

Kepr, 50 % bavlna, 
50 % polyester, 240 g/m2

nastavitelná

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m2

univerzální velikost pro dospělé

97 97 98

910 SAFETY VEST 1V9 HV PROTECT
bezpečnostní vesta tričko unisex

Osnovní pletenina, fluorescenční 
100 % polyester, retroreflexní pásy
Silver Fabric DM D1002, 100 % polyester
M, XXL

Interlokové pique, 55 % bavlna, 
45 % polyester, 175 g/m2

retroreflexní pruhy 3M
S - XXL

97 9798

9V2 HV ENERGY 3V8 HV TWISTER
batoh unisex šátek unisex

Oxford, 100 % polyester, 70 - 80 g/m2

univerzální 
Single Jersey, 100 % polyester, 190 g/m2

retroreflexní pruhy
univerzální velikost

97
97

98
98

HIGH-VISIBILITY
kolekce

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

ObLÉkNEME
VAŠE PRACOVNÍKY
módními, funkčními a kvalitními 

pracovními oděvy
trika, montérky, bundy, mikyny, čepice, ponožky,  

rukavice, rondony, pracovní boty, ochranné brýle, 
ochrana sluchu, atd.

www.123textil.eu
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V týNiŠti SE HRáLO O MiStROVStVí SVĚtA
     

V  sobotu 17.  6. se na stadionu 
SK Týniště konal turnaj ve hře 
Mölkky, který pořádal Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí. Jde 
o zahradní, tedy venkovní hru, při 
které se špalíkem hází na dřevěné, 
očíslované kolíky. Pravidla jsou 
velmi jednoduchá a  tak hru mo-
hou za malou chvíli hrát dospělí 
i děti.

Kolíků je 12 s čísly 1 - 12. Stojí 
těsně u  sebe asi 3 metry od star-
tovní čáry. Hráči jednotlivých 
týmů se střídají a  hodem shazují 
kolíky. Pokud jich spadne více na-
jednou, počítá se tolik bodů, kolik 
jich leží na zemi, spadne-li pouze 
jeden kolík, počítá se tolik bodů, 
kolik na něm je. Kolíky se staví na 
místo, kam byly předchozím ho-
dem odraženy, a  tak se postupně 

dostávají dál od sebe, je snadnější 
pak trefit samostatné číslo. Tým, 
který má první přesně 50 bodů 
vítězí, ale nesmí toto číslo přesáh-
nout, překročí-li 50, klesá zpět na 
25 bodů a  musí opět dohazovat. 
Ve hře tedy rozhodně nechybí 
překvapivé momenty, radost z ne-
čekaných úspěchů a  bezmocnost 
nad špatně hozených špalíkem.

Na turnaji v  Týništi nad Orlicí 
se sešlo deset čtyřčlenných druž-
stev, které nejprve sehrály zápasy 
v  pětičlenných skupinách, a  po 
spočítání výsledků se pak roze-
hrála finálová utkání.

Mezi účastníky byli táboroví 
vedoucí z pořádajícího DDM Tý-
niště nad Orlicí, rodinné týmy, 
včetně tatínků a  dědečků, party 
kamarádů z okolních měst či ves-

nic. Společnost tedy velmi růz-
norodá, ale všichni si pohodový 
turnaj užili.

Počasí bylo sice spíše na pouš-
tění draků, a tak ve volných chvil-
kách se hráči zahřívali jednak ča-
jem a  jednak pohybem. K běhání 
lákala tartanová dráha a k dispo-
zici byla také Ringa, létající talíře, 
míče a petanque.

Vzhledem k  tomu, že se jed-
nalo o oficiální turnaj firmy Albi, 
která tuto akci podporuje jednak 
zapůjčením herních sad a  jednak 
cenami pro vítěze, mohou vítězo-
vé požádat o  podporu při startu 
na Mistrovství světa v  Mölkkách, 
které se hraje v srpnu v Rakovní-
ku. Je již přihlášeno přes 70 týmů 
z mnoha států, a tak jsme rádi, že 
i  Týniště bude mít své reprezen-

tanty!
Vítězem turnaje se s jedinou po-

rážkou stal tým s názvem LUHO-
KRIDA ve složení Kristina Lodro-
vá, Daniel Šín, Jan Kosek a Lukáš 
Pavel. Na 2. místě se umístil tým 
Pavouci ve tmě, složený z táboro-
vých vedoucích Moniky Vodové, 
Kateřiny Linhartové, Jiřího Lin-
harta a Marka Kohouta. Na třetím 
místě skončil tým Plátky pome-
rančů, který tvořily druhostupňá-
ci: Natalie Ficencová, Petr Černý, 
Eliška Beranová a Nela Faltová.

Děkujeme všem účastníkům za 
férové chování a  hladký průběh 
turnaje a také SK Týniště nad Or-
licí za propůjčení hřiště.

Eva Jenčíková
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V úterý 6. 6. 2017 bylo velmi dešti-
vé odpoledne i večer. Nebe křižovaly 
blesky a mnohým z vás voda zatopila 
sklepy.

My jsme ve škole čekali na auto-
bus plný slovenských dětí i několika 
dospělých ze školy i Obecního úřadu 
v  Čierném Balogu. Původně měly 
jít děti po vyučování domů a  vrátit 

se zpět na třetí hodinu odpolední. 
Počasí ale vše změnilo, a tak jsme se 
všichni schovávali v  budově školy. 
Děti byly velmi nedočkavé, ale trpě-
livé.

Konečně se v půl páté objevil au-
tobus, který musel zastavit až před 
vchodem. Do budovy proudily davy 
dětí i dospělých.

   

Po úvodním přivítání panem ředi-
telem školy Kajnem a po pozdravech 
pana Budovce, starosty Balogu, naše-
ho starosty pana Koldinského a paní 
Vránské, ředitelky školy ze Slovenska 
zazpívaly děti několik českých i slo-
venských písní pod vedením paní 
učitelky Školníkové. Toto vystoupení 
bylo ohodnoceno velkým potleskem. 

Vzápětí jsme s paní učitelkou Kviet-
kovou začaly,párovat“ děti. To zna-
mená, že jsme četly vždy jména dětí, 
které k  sobě našly nebo najdou ka-
marády. Je vždycky vidět, jestli se už 
znají nebo vidí toho druhého popr-
vé. Děti se rozešly do svých domovů 
a my jsme pozvali dospělé na pozdní 
oběd ve škole.

NáVŠtĚVA PŘátEL ZE SLOVENSkA
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Večer jsme si my, pedagogové 
z  obou partnerských měst, povídali 
a  vyměňovali si zkušenosti z  jejich 
i našeho školství a škol.

V  úterý 7.  6. byl naplánován ce-
lodenní výlet pro děti do Kuksu, 
významné barokní památky, a ZOO 
ve Dvoře Králové. Ten se také usku-
tečnil a dětem se na obou místech dle 

ohlasů líbilo.
Ve čtvrtek dopoledne si pro své 

kamarády připravili program hosti-
telé, ti mladší ve spolupráci s rodiči, 
ti starší samostatně. Někteří navštívili 
i vzdálenější místa, a tak se nestačili 
vrátit na mezinárodní zápas ve vybí-
jené. Ten letos vyhráli žáci naší školy 
a právem získali na další rok putovní 

   

pohár.
V pátek ráno na devátou přicháze-

ly naše i slovenské děti na prostran-
ství mezi I. a  II. stupněm ZŠ. Moc 
nespěchaly, asi si myslely, že odjezd 
kamarádů posunou o  nějaký čas – 
loučit se jim nechtělo. Jako každý rok 
se objevily u  některých dětí a  letos 
i rodičů slzičky dojetí. Hned mi ně-

kteří oznamovali, že pojedou na Slo-
vensko na dovolenou a u rodin svých 
kamarádů se aspoň zastaví.

Tak to zase uteklo a my všichni se 
budeme těšit, že to 45. výročí přátel-
ství oslavíme společně v Čierném Ba-
logu, této nádherné obci Slovenského 
Rudohoří s ještě krásnější přírodou.

Mgr. Dana Martinková

NáVŠtĚVA PŘátEL ZE SLOVENSkA
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čERVEN V MAtEŘSkÉ ŠkOLE U DUbU

     

kouzelník

Do naší mateřské školy přijel kou-
zelník. S nadšením a velkým povzbu-
zováním děti čekaly, co kouzelník 
vykouzlí. Byli jsme všichni příjemně 
překvapeni jaká kouzla kouzelník 
zná a dokonce nám všechna kouzla 
odhalil. Nejzajímavějším kouzlem 
bylo pro děti kouzlení zlatáků.

Dopravní hřiště

Na dopravní hřiště jsme se s dět-
mi vypravili jednoho krásného slun-
ného červnového dne. Bylo opravdu 
velké teplo, ale to nás neodradilo 
a my se vybavili dostatečným množ-
stvím tekutin. Dokonce nám všech-
nu tu vodu musela paní policistka 
odvézt služebním automobilem spo-
lu s  koloběžkami. Na hřišti jsme si 
zopakovali dopravní značky, zahrá-
li jsme si na policii. Paní policistka 
dětem půjčila policejní vesty a  děti 
si tak mohly vyzkoušet náročnou 
práci pana policisty. V  dopravním 
provozu ani nikdo nehavaroval a ani 
nikdo neporušoval pravidla silniční-

ho provozu. Od paní policistky děti 
dostaly dopravní časopis, který si 
o prázdninách mohou s rodiči pře-
číst. V  mateřské škole pak ještě na 
předškoláky čekala odměna od paní 
policistky, a  to přímo osvěžující. 
Děkujeme paní Pálové za pěkné do-
poledne, dobrou zmrzlinu a  odvoz 
koloběžek.

Olympiáda

Každý rok se v naší mateřské škole 
koná olympiáda. Ani letos tomu ne-
bylo jinak. Předškoláci si připravili 
sportovní oblečení a mohli jsme se 
vydat za úspěchy našich sportov-
ců. Vybavili jsme se olympijskou 
vlajkou. Nejprve jsme se rozcvičili. 
Soutěžili jsme v  hodu míčkem do 
dálky, kde se umístila nejdelším ho-
dem z děvčat a 1. místo získala Laura 
Hejnová, 2. místo Iveta Fišerová a 3. 
místo Tereza Jakubjanská. Z  chlap-
ců 1. místo David Matouš a Martin 
Kováčik, 2. místo Adam Gavula, 3. 
místo Aleš Drozdík. Potom násle-
doval krátký běh na 30 metrů, ve 
kterém se umístila děvčata - 1. místo 

Laura Hejnová, 2. místo Tereza Ja-
kubjanská, 3. místo Klára Vyšehra-
dová. Z chlapců se umístili - 1. místo 
Adam Gavula, 2. místo Daniel Filipi, 
3. místo Tomáš Grundl. Po těch-
to disciplínách jsme se přemístili 
do lesa, kde jsme měli připravenou 
dráhu na dlouhý běh. Na 1. místě 
Tereza Jakubjanská, 2. místo Laura 
Funková, 3. místo Iveta Fišerová. 
Z chlapců 1. místo Adam Gavula, 2. 
místo David Matouš, 3. místo Daniel 
Filipi. Ale vyhráli všichni. Důležité 
je především u dětí pěstovat radost 
ze sportu, a  proto si každý odnesl 
zlatou medaili a diplom. Děkujeme 
maminkám, které nás přišly podpo-
řit.

Zvoneček

Předškoláci se přišli rozloučit 
s  mateřskou školou na odpoledni 
zvaném Zvoneček. Každá třída si 
připravila pohádku, kterou potom 
předvedla a  pohádek bylo opravdu 
spousta - například Perníková cha-
loupka, Řepa. Šípková Růženka, po-

hádka O králi. Také angličtináři uká-
zali pohádku v anglickém jazyce. Na 
konci představení zacinkal zvoneček 
všem předškolákům. Děti si na závěr 
pochutnaly na dortu.Všichni jsme se 
rozloučili a popřáli budoucím školá-
kům jen samé úspěchy.

interaktivní tabule

Již druhou interaktivní tabuli mají 
možnost využívat děti v naší mateř-
ské škole. Na interaktivní tabuli mo-
hou pracovat i děti ze třídy Ptáčků. 
Učitelky mají příležitost posilovat 
u  dětí touhu po poznání, ukázat 
dětem, že technika není pouze na 
hraní, ale že je to výborný vzdělávací 
nástroj. Těšíme se, že v příštím škol-
ním roce bude tato pomůcka oboha-
covat naši výchovně vzdělávací čin-
nost naplno. Děti si tuto pomůcku 
velice oblíbily.

Bc. et Bc. Renata Horká

Fotogalerii naleznete na druhé 
straně obálky
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 ■ 2. 8. Pozvání do kNiHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky 
(kvízování o ceny, hádanky – vědomostní hrátky), 9-12 a 13-16, v dět-
ském oddělení

 ■ 9. 8. Pozvání do kNiHOVNY – půjčování knih + kreslení s odměnou, 
9-12 a 13-16, v dětském oddělení

 ■ 16. 8. Pozvání do kNiHOVNY –půjčování knih+ pohádkové hrátky – 
zakončené tombolou, 9-12 a 13-16, v dětském oddělení

 ■ 24. 8. (čt) Odpolední tvořivá dílna – kERAMikA od 15:30 hod., s pí. 
S. Toucovou

Plánujeme:
Letní KINO (promítání) ve stodole! Výlety vlakem, na kole i pěšky.

Zveme na příměstský tábor Mc Ratolest s tématem:

Dobrodružná cesta s KRÁLEM Karlem IV, v týdnu: 7. – 11. 8. 2017
Kdo by netoužil po tom poznat život a dobu Karla IV., nejvýznamnější-
ho českého panovníka. Vydejme se společně dobrodružství do středově-
ku, budeme si hrát na rytíře, princezny, vyrábět, stavět, bojovat, tancovat, 

zpívat a zapátráme v také v historii. Tábor je určen pro děti předškolního 
a školního věku s doprovodem rodiče.
1. den - dopoledne - Verbování královského vojska (družiny) a  uvítání 
dvorních dam. Výroba rytířské výzbroje, dvorních kostýmů, erbů… Ry-
tířský turnaj. Odpoledne - Stavba hradu Ratolest, výroba klíčů, měšce na 
dukáty, společná hradní hymna.
2. den – výprava do věnného královského města, návštěva Rytířského hra-
diště, ukázka šermířské skupiny. Odjezd vlak 8:31 – v  HK 8:53, příjezd 
17:28 nebo 17:54.
3. den - dopoledne – sestavování rodokmenu, poznávání hradů a odkazů 
Karla  IV. Výroba korunovačních klenot, výroba pergamenu. Odpoledne 
- Královské hry zakončené královským plesem a Nocí na hradě Ratolest.
4. den – návštěva sousedního panství a  zavítání na hrad Litice, https://
www.hrad-litice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/kudy-k-nam, sraz 9 h 
MC odchod na nádraží… Odjezd 9:31 směr Litice nad, příjezd Týniště 
16:28 nebo 17:29.
5. den- Korunovační cesta - návštěva kostela, hledání pokladu s koruno-
vačními klenoty a slavnostní korunovace. Koňský trh, řemesla, projížďka 
na koni.

MAtEŘSkÉ cENtRUM RAtOLESt

DALŠí AkcE V SRPNU:

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

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC sRPen 2017

Týden:

1. 8. – 4. 8. Mc zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:

7. 8.–11. 8.

Příměstský tábor: Dobrodružná cesta s kRáLEM karlem iV. Tábor je určen pro malé i větší děti 
s doprovodem rodiče. Zábava i poučení, hry, dobrodružství, tancování, muzika, souboje, tvoření, výlet na 
hrad a mnoho dalšího… Cena tábora: 350,– dítě (den 70,– (30,– dopoledne, 30,– odpoledne + 10,– materiál). 
Zápisné: 50,– Obědy vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování ve stodole. Program: 9-12, polední klid, 
14-18h. Hlavní vedoucí: H. Prokopová

Týden:

14. 8.–18. 8. Mc zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:

21. 8.–25. 8.
HERNícĚk
Otevřená HERNA pro děti všeho druhu + hlídání dětí. Hry venku, na zahradě, společné i individuální. Dle 
potřeby společné vaření nebo obědy v GC… Prázdninová pohoda. Cena: Herna s doprovodem rodiče: 10/ 20,– 
hlídání: 100,– Otvírání herny a hlídání: Jana Matušková, 8-18h. (nebo dle domluvy)

Týden:

28.–1. 9.
Mc společné a individuální akce – plánujeme: Výlet do Hradce Králové na parní lokomotivu, tvoření 
s DOBROTETOU, letní KINO.

čESkObRAtRSká cíRkEV EVANgELická

     

Bůh je naše útočiště, naše síla, po-
moc v soužení vždy velmi osvědčená.

Žalm 46.1

Koncem dvacátých let šestnáctého 
století zasáhla Německo morová epi-
demie, během které Martin Luther 
složil píseň Hrad přepevný jest Pán 
Bůh náš. Píseň se brzy rozšířila po 
celém Německu a stala se reformační 
hymnou. Autor se nechal inspirovat 
46. žalmem a zároveň zdůraznil no-
vozákonní, kristovskou tematiku. 
Vznikl tak nový hudební útvar, žal-
mová píseň.

Pán Bůh je přirovnáván k přepev-
nému hradu, k místu, které poskytuje 
lidem dokonalou ochranu a  bezpe-
čí. A před kým nebo čím? Zpívá se 
tu o  satanáši, starém nepříteli, kte-

rý to s  lidmi nemyslí dobře. A že je 
naším silným protivníkem, svědčí 
to, že je mocný, lstivý a lidé na něho 
sami nestačí. Satanáš představuje zlo 
v  nejrůznější podobě. Každý z  nás 
má se zlem zkušenost. Už malé dítě 
zažívá zlo, když mu někdo vezme 
jeho oblíbenou hračku nebo když ho 
něco bolí. Celý náš život přicházíme 
se zlem do styku. Zlo je kolem nás, 
ale také v nás samých. Je proto osvo-
bozující a  nadějné, když se v  mod-
litbách, písních, myšlenkách máme 
na koho spolehnout, zvlášť v těžkých 
a zlých situacích. Vždyť: Bůh je naše 
útočiště, naše síla, pomoc v soužení 
vždy velmi osvědčená.

Otče, zbav nás od zlého. Amen.

Píseň:
1. Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, 

zbroj výborná i  síla; onť nás chrání, 
když satanáš, své proti nám vysílá. 
Ten starý nepřítel zkazit by nás chtěl, 
moc a mnohá lest hrozná zbraň jeho 
jest, v světě nemá rovného.

2. Nástroj lidský jest v tom špatný, 
snadní jsme my k zmožení. Však hájí 
nás reku udatný, jejž Bůh nám dal 
k spasení. Kdo by ten byl, nevíš? Jest 
Kristus Ježíš, Bůh a Pán všeho, a není 
jiného; pole jistě obdrží.

3. Byť svět i plný ďáblů byl, chtějí-
cích nás zhltiti, však žádný by z nás 
neubyl, musejí ustoupiti. Kníže světa 
toho, ač bouří mnoho, co chce, ne-
spraví, soud Boží ho dáví, slovíčko 
jej porazí.

4. Ďábel, svět musejí jistě ustoupit 
slovu jeho, neb s námi jest v každém 
místě Pán s dary Ducha svého. Při-
jde-li na zmatek čest, hrdlo, statek, 
nechť sobě mají, nic tím nezískají, 
nebes nám však nechají.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 189 Hrad přepevný jest Pán Bůh 
náš (nápěv Martin Luther 1529, text 
podle žalmu 46 M. Luther 1529, / J. 
Třanovský 1636)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v srpnu (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

14. 8. – 10.30 h
27. 8. – 10.30 h.

Jaroslav Matuška
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ZPRáVA O čiNNOSti MĚStSkÉ POLiciE ZA čERVEN 2017

   

■ Dne 1.  6.  2017 v  20:58 hod. ob-
držela Městská policie Týniště nad 
Orlicí telefonické oznámení, že 
v ulici V Sítinách se nachází zapar-
kovaná vozidla, která blokují vý-
jezd z místa ležícího mimo komu-
nikaci. Přestupkové jednání řidičů 
dvou osobních vozidel bylo na mís-
tě strážníky zadokumentováno a na 
vozidlech byly umístěny „Výzvy pro 
nepřítomného pachatele přestup-
ku“. V  následném řízení byly uve-
dené přestupky projednány – 1x 
bloková pokuta, 1x domluva.
■ Dne 2. 6. 2017 v 15:00 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení oby-
vatelky ulice Družstevní, že obytné 
domy v ulici Družstevní a ulici Čs. 
armády jsou procházeny dvěma 
pracovníky spol. Bohemia Energy, 
kteří nabízejí „výhodnější“ dodáv-
ky elektřiny. Podomní prodej je 
však v  Týništi nad Orlicí zakázán 
nařízením města Týniště nad Orlicí 
č. 1/2015. Zmínění muži byli stráž-

níkem zastiženi v ulici Čs. armády 
a  jejich protiprávní jednání bylo 
projednáno  uložením dvou pokut 
v blokovém řízení.
■ Dne 5.  6.  2017 bylo strážníky 
městské policie realizováno měře-
ní rychlosti projíždějících vozidel 
v úsecích určených Policií ČR. Při 
tomto bylo zjištěno a řešeno 26 pří-
padů překročení nejvyšší povolené 
rychlosti v obci.
■ Dne 10.  6.  2017 v  23:52 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
obyvatele ulice Palackého o  ruše-
ní nočního klidu hlasitou hudbou 
a hlasy z ubytovny v ulici Čapkova. 
Byla provedena kontrola ubytovny 
za účelem zjednání nápravy. Věc 
byla dále řešena s  provozovatelem 
ubytovny.
■ Dne 11. 6. 2017 v 01:36 hod. tele-
fonicky oznámil obyvatel města Tý-
niště nad Orlicí, že na ulici potkal 
malého chlapce, který údajně hledá 
matku. Ta měla odejít z místa byd-

   

liště po hádce s partnerem. Chlapec 
byl převezen zpět do místa bydliště, 
kde byl předán přítomnému příteli 
matky.
■ Dne 13. 6. 2017 v 17:27 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že na 
tzv. zahrádce restaurace Dělnický 
dům se nachází muž s  nebezpeč-
ným a  nezvladatelným psem ple-
mene belgický ovčák. Na uvede-
ném místě byl ustanoven majitel 
psa a provedeno šetření u personá-
lu restaurace a  přítomných hostů. 
Z vysvětlení podaného personálem 
a  hosty nevyplynula skutečnost, 
že by pes někoho ohrožoval, nebo 
jeho přítomnost někomu vadila. 
Pes byl opatřen náhubkem a  dále 
věc nebyla řešena.
■ Dne 14. 6. 2017 v 08:17 hod. byl 
na základě telefonického oznámení 
personálu prodejny PENNY Mar-
ket Týniště nad Orlicí řešen případ 
krádeže drobného zboží - brýlí. Při 
tomto počínání byl pachatel zadr-

žen ostrahou. Byla provedena lus-
trace osoby na případnou recidivu 
a následně byl přestupek projednán 
v blokovém řízení.
■ Dne 25.  6.  2017 v  06:30 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
obyvatele obce Štěpánovsko, že ve 
svém vozidle, které ponechal se 
staženým okénkem před domem, 
nalezl zatoulaného psa. Pes byl 
strážníky odchycen a  umístěn do 
záchytných kotců městské policie. 
Následně byla zjištěna osoba cho-
vatele a  po projednání přestupku 
v  blokovém řízení byl pes majiteli 
vrácen.
■ Dne 26.  6.  2017 bylo strážníky 
městské policie realizováno opě-
tovné měření rychlosti projíždě-
jících vozidel v  úsecích určených 
Policií ČR. Při tomto bylo zjištěno 
a řešeno 21 případů překročení nej-
vyšší povolené rychlosti v obci.

Jaroslav Forman, strážník MP

kULtURNí, SPOLEčENSkÉ A SPORtOVNí AkcE V SRPNU 2017

datum- den čas název druh místo konání

st 2. 8. 9-12 13-16 Kvízování o ceny, hádankování vědomostní hrátky Městská knihovna

ne 13. 8. 14:00 – 18:00 Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

st 16. 8. 9-12 13-16 Kreslení s odměnou malování Městská knihovna

st 23. 8. 9-12 13-16 Pohádkové hrátky
Tento půjčovní den bude zakončen tombolou:-) zábava Městská knihovna

čt 24. 8. 15:30-19:00 ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA: téma KERAMIKA tvoření MC Ratolest

Ne 27. 8.

6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže výstava Areál chovatelů

14:00 – 18:00 Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

čt 31. 8. 18:00 Folkování na paloučku u Věže koncert Vodárenská věž
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Právě skončenou fotbalovou 
sezónu lze hodnotit jako sezónu 
úspěšnou a  v  některých ohledech 
i  přelomovou. Podařilo se zastavit 
propad výkonnosti u  mužstva do-
spělých a  daří se zabudovávat do 
mužstva dospělých vlastní odcho-
vance. Dokázali jsme ještě rozšířit 
mládežnickou základnu založením 
mužstva dětí školkou povinných 
tzv. předpřípravku. Velké změny 
nastaly také v  zázemí fotbalového 
oddílu.

Největší pozornost veřejnosti na 
sebe vždy strhává výkonnost a hra 
mužstva dospělých. Hned na začát-
ku sezóny nás těžce poškodil nový 
přestupní řád a  než jsme se vzpa-
matovali ze sestupu z  krajského 
přeboru, byl kádr mužstva dospě-
lých oslaben tzv. „volným přestu-
pem“ o 10 hráčů, převážně základ-
ní sestavy. Před novým vedením 
mužstva stál nelehký úkol - rychle 
vybudovat mužstvo schopné udr-

žet I. A třídu. Trenér Martin Horák 
musel vsadit na odchovance oddílu 
a hráče dorostu. Vstup do podzimu 
byl celkem nadějný, ale druhá po-
lovina soutěže se vůbec nepovedla 
a  mužstvo skončilo na posledním 
místě s 10 body. Výbor oddílu při-
vedl v zimě nového trenéra a muž-
stvo se posílilo o  3 klíčové hráče. 
Hned v  úvodu jsme získali dvě 
vysoké výhry a hráči si začali věřit, 
hra se zlepšila a hlavně jsme doká-
zali střílet branky. Paradoxně nám 
pomohlo i  dočasné „vyhnanství“ 
na atletickém stadionu, kde jsme 
byli v  domácích zápasech mimo-
řádně úspěšní a tady se také zrodila 
i  záchrana soutěže, která se stala 
pravdou v  posledním kole na hři-
šti v  Hostinném. Bilance 30 bodů 
za jaro je vynikající. Mužstvo je 
perspektivní a  po dalším posílení, 
a to i z řad dorostu, může v dalších 
letech hrát i o postup do krajského 
přeboru.

Mužstvo dorostu zhruba zopa-
kovalo svoje umístění z  loňského 
ročníku, i  když očekávání byla 
vyšší. Ovšem zde je potřeba říci, 
že právě dorost byl mužstvem, na 
které nejvíce dopadaly problémy 
A mužstva s úzkým hráčským kád-
rem, a vlastně před každým víken-
dovým kolem se domlouvalo, kteří 
dorostenci pojedou s A mužstvem 
a  kteří půjdou za dorost. Dorost 
pak samozřejmě nastupoval každý 
zápas v jiné sestavě… V této věkové 
kategorii se také nejvíce projevila 
špatná tréninková morálka nácti-
letých hráčů, které ani snaha všech 
tří trenérů a vidina hry za A muž-
stvo nepřiměla k větší účasti na tré-
nincích a tréninkové píli.

Třetí rok po sobě je kategorie 
starších žáků výkladní skříní fot-
balového oddílu a  i  v  letošní se-
zóně byli starší žáci mimořádně 
úspěšní. V krajské soutěži skončili 
na 2. místě a  v  krajském Poháru 

KFS U-15 se dostali do závěrečné-
ho turnaje, kde obsadili 3. místo. 
I přes úzký kádr hráčů se podařilo 
vytvořit vítězné mužstvo, které vět-
šinu soupeřů doslova drtilo. V této 
kategorii problémy s  tréninkovou 
morálkou rozhodně nebyly. Přesto-
že v zimní přestávce odešel z muž-
stva nejlepší střelec Martin Hlaváč 
do SK Hradec Králové, mužstvo se 
s  jeho ztrátou dokázalo vyrovnat 
a na jeho výkonnost to nemělo té-
měř žádný vliv.

Mladší žáci, hrající krajský pře-
bor, navázali na úspěšné výsledky 
sezón minulých a  hlavně v  jarní 
části sezóny, kdy už hráli v  kom-
pletní sestavě, byli velice úspěšní. 
Také toto mužstvo bylo velmi dob-
ře vedeno a jeho tréninková morál-
ka po celou sezónu byla následová-
níhodná.

Starší přípravka, někdy nazývaná 
elévové, hrála druhý rok okresní 
přebor a  vedla si opět dobře. Po 
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podzimních kolísavých výkonech 
se mužstvo sehrálo a  koncem jara 
mělo nejlepší výkonnost, když klu-
ci na závěrečném turnaji skončili 
čtvrtí, ale o bod jim uniklo 2. mís-
to. Mužstvo bylo vedené zkušený-
mi trenéry Vaškem Zimou a Láďou 
Richterem a  hráčem A  mužstva 
Martinem Matouškem a v jarní se-
zóně se hráčsky spojilo se stejnou 
kategorií Albrechtic.

Mladší přípravka byla v  letošní 
sezóně velice úspěšná a jednoznač-
ně vyhrála základní dlouhodobou 
část a  postoupila do finálového 
turnaje v Rychnově. I tam potvrdi-
la svojí suverenitu a po pěti letech 
se stala vítězem okresního přebo-
ru mladších přípravek. Mužstvo 
úspěšně vedl Miloš Strnad a v týmu 
je několik velice perspektivních 
hráčů, kteří navíc v této věkové ka-
tegorii zůstávají!

O nejmladší fotbalisty, tzv. před-
přípravku, se starají už několik let 

pánové Láďa Gavula starší a  Jirka 
Hlaváč. Okresní fotbalový svaz le-
tos zkušebně uspořádal turnajovou 
soutěž hráčů této věkové kategorie. 
Naši trenéři nahlásili do této soutě-
že dvě mužstva, aby si na soutěžní 
zápasy zvykalo co nejvíce kluků. To 
se povedlo a  nehledě na výsledky, 
které jsou výborné, ale nejsou vy-
povídající, má oddíl připravenou 
bohatou hráčskou základnu.

Všechny úspěchy i případné ne-
úspěchy mládežnických kategorií 
jsou úzce spojeny s obětavou prací 
trenérů, kteří tuto činnost vykoná-
vají z lásky k fotbalu a k předávání 
svých zkušeností a znalostí mladší 
generaci. A  to na úkor svého času 
a osobního života. Bohužel, dnešní 
společnost tuto výchovnou činnost 
nedokáže plně ocenit a to jak mo-
rálně, tak materiálně. Na konci této 
sezóny končí s trénováním mláde-
že trenéři Ing. Pavel Zítko, Bc. Petr 
Nedomanský a  Tomáš Kos, kteří 

stáli za vzestupem mládežnického 
fotbalu v Týništi, a fotbalový oddíl 
jim chce tímto poděkovat za jejich 
dlouholetou práci. Nové trené-
ry k  mládeži sháníme velice těžce 
a  rádi bychom mezi sebou uvítali 
případné zájemce.

Velké změny se v  letošní sezóně 
udály v  zázemí fotbalového od-
dílu. V  měsíci říjnu 2016 obdržel 
Sportovní klub Týniště dotaci od 
MŠMT na rekonstrukci hrací plo-
chy v Olšině. O tuto dotaci žádal již 
dva roky a nečekaně byla schválena 
na konci podzimní části a  hlav-
ně na konci vegetačního období. 
Nicméně v  pondělí 24.  října vjela 
do Olšiny těžká technika a  rekon-
strukce se spustila. V dnešní době 
je již v Olšině nový trávník, závla-
hový systém, nadzemní nádrže, 
nové střídačky a vůbec se vylepšu-
je vzhled celého areálu. Uzavření 
hřiště v Olšině přineslo celou řadu 
problémů, a  to jak s  tréninkovými 

jednotkami, mistrovskými zápasy 
a turnaji, tak i s vybudováním fot-
balového zázemí na stadionu. Vše 
se zdárně povedlo. Zde je potřeba 
poděkovat celému Sportovnímu 
klubu za vstřícnost k  fotbalovému 
oddílu, ale i  sousedním oddílům, 
zejména SK Albrechtice, kde bylo 
celé jaro domovské hřiště starších 
žáků a  mladší přípravky. Rekon-
strukce hřiště v Olšině by se samo-
zřejmě neobešla bez pomoci města 
Týniště nad Orlicí, které přispělo 
na vylepšení zázemí Olšiny, a  to 
jak finančně, tak i  svojí technikou 
a pracovníky. Zatím je předpoklad, 
že zrekonstruované hřiště bude 
slavnostně otevřeno při prvním 
domácím mistrovském zápase, na 
který, ale i  na celou sezónu 2017-
2018, srdečně zveme všechny příz-
nivce týnišťského fotbalu.

Ing. Jan Šrajer sekretář FO SK 
Týniště nad Orlicí

Horní řada: Silbernágl Petr – trenér, Fidra Jan, Mládek Radek, Matoušek Martin, Ráček Štěpán, Forejtek Jan, Horák Martin, Horák Martin,  
  Winkler Marek, Pokorný Petr, Kerhart František – kustod, Ráček Lukáš – vedoucí mužstva

Dolní řada: Tomášek Adam, Hlaváč Jakub, Brandejs Tomáš, Bartoš Petr, Bartoš Milan, Kos Tomáš, Václavík Matěj, Ráček Matěj

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

WWW.tYNiStE.cZ
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Sobota 8. 7. 2017. Zdánlivě oby-
čejný víkendový den z  kraje za-
počatých školních prázdnin, kdy 
je  ideální odpočívat. Nikoliv pro 
Týniště nad Orlicí. Město schované 
v úžasných střídajících se jehlična-
tých a  listnatých lesích s majestát-
ním historickým dubem. Nedaleko 
symbolu města Týniště nad Orlicí 
se konala nenápadná akce, která 
přerostla v  dramatické sportovní 
klání mezi běžci. Konal se  cha-
ritativní „Běh týnišťskými prale-
sy“ pořádaný spolkem Běžíme.cz 
z.s., přesněji řečeno ředitelem akce 
Bc. Michalem Sekyrou.

Vše začalo osmou hodinou 
ranní. Najednou se k  tělocvičně 
U  Dubu začali přibližovat spor-
tovně odění lidé mířící na pre-
zenci závodu. Jako první byl na 
programu Rodinný běh, novinka 
oproti loňskému ročníku. Celkem 
22 účastníků, převážně rodiče 

s  dětmi, popřípadě kočárky, mezi 
sebou přátelsky soupeřilo na krás-
ně vyznačených lesních cestách se 
startem a cílem u tělocvičny. Každý 
z účastníků dostal pamětní medai-
li a  pro každého na požádání byl 
připraven pamětní list. Jakmile do-
běhli poslední účastníci, kterými 
byli Václav Šulc se svou přítelkyní 
Petrou Vaňousovou a jejich synem 
Vašíkem v  kočárku, na hodinkách 
bylo 9:45 a tedy 15 minut do startu 
hlavního závodu.

Běžci si mohli vybrat ze tří tratí: 
6, 10 a 21,1 kilometrů. Půlmaraton 
se pro letošní rok stal další novin-
kou. Posledních pár vteřin před 
startem závodu se mikrofonu ujal 
ředitel akce Michal Sekyra a závod-
níkům uděloval poslední informa-
ce ke značení, rozlišení tras a nako-
nec jim všem popřál hodně štěstí, 
dobrou náladu a šťastný návrat do 
cíle. Proběhl start. Všech 200 běžců 

se najednou rozběhlo od tělocvič-
ny směrem ke školce U Dubu a za-
běhlo do  lesa. Od  té doby bylo na 
startu/cíli cítit napětí, aby se závod 
účastníkům líbil a aby byli se svým 
výkonem spokojení. Na závodníky 
na trati čekaly celkem 4  občerst-
vovací stanice. Trasa 6 kilometrů 
měla jednu, trasa na 10 kilomet-
rů celkem 3  a  půlmaraton celkem 
4  občerstvovací stanice, kde na 
závodníky čekaly kelímky s vodou 
a  pro doplnění energie nakrájené 
banány, jako nejen výborný zdroj 
draslíku, ale také rychle a  dobře 
stravitelné energie.

Po přibližně 25  minutách se 
k  cíli začali blížit ti nejrychlejší 
z  trati 6 kilometrů pronásledování 
zbylými soupeři. Pro každého byla 
připravena dřevěná medaile akce 
společně s  půllitrovou lahví pro 
rychlé občerstvení. Závod nebyl 
pouze za účelem sportu, závodění 

a užití si krásného dne. Akce sebou 
přinesla také charitativní podkres, 
kde bylo možné přispět na malé-
ho tříletého chlapce zasaženého 
mozkovou obrnou. Spolek Běžíme.
cz již v  loňském roce spolupraco-
val se spolkem dvou úžasných žen 
Michaelou Rázkovou a  Veronikou 
Vavrečkovou, které v rámci spolku 
VerMi z.s. shánějí peníze každý rok 
pro jinou rodinu se silně postiže-
ným dítětem.

Na akci byla připravena i  tom-
bola obsahující krásné ceny. Spolek 
Běžíme.cz přispěl na malého chlap-
ce částkou 6 000 Kč. Nedlouho po 
doběhnutí posledního závodníka 
půlmaratonu ředitel závodu Michal 
Sekyra všem poděkoval za účast 
a popřál šťastnou cestu domů. Vý-
sledky naleznete na: www.tynist-
skepralesy.cz

Spolek Běžíme.cz
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