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ZPRÁVY Z RADNICE

     

A) Schvaluje

1. Firmu c. k. ekonomická kan-
celář, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou k  provedení kontroly 
hospodaření a účetnictví v pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu, Kulturní cent-
rum města Týniště nad Orlicí 
a  Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města podepsat smlouvy o spo-
lupráci.

2. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí žádost o vyřazení a likvi-
daci dlouhodobého majetku - 
zvedací židle.

3. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí žádost o  čerpání fondu in-
vestic ve výši 100.064,00 Kč vč. 
DPH dle § 31 odst.2a) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění na pořízení 
sprchového zvedáku.

4. Vyplacení odměny pro ředitel-
ku příspěvkové organizace Ge-
riatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště 
nad Orlicí a Městské knihovny 
Týniště nad Orlicí.

5. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí žá-
dost o  vyřazení nepotřebného 
notebooku a  následný prodej 
řediteli za cenu v  místě a  čase 
obvyklou v  souladu s  ustano-
vením § 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v  platném 
znění.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. M., bytem ***, na období 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Č. M., bytem ***, na období 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. G. J., bytem ***, na období 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. G., bytem ***, na období 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. N., bytem ***, na období 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. R. M., bytem ***, na období 
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019.

12. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Měření a regulace vytá-
pění ZŠ Týniště nad Orlicí – 
plynová kotelna pro 1. stupeň“ 
firmu EKO-EKVITERM, spol. 

s  r.o., Obránců míru 100, 503 
02 Předměřice nad Labem, IČ: 
42196906 za cenu 234 704 Kč 
bez DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

13. Vítěze poptávkového řízení 
na akci: „Dodávka a  montáž 
ÚT- ZŠ Týniště nad Orlicí – 
plynová kotelna pro 1. stupeň“ 
firmu EKO-EKVITERM, spol. 
s  r.o., Obránců míru 100, 503 
02 Předměřice nad Labem, IČ: 
42196906 za cenu 260 967 Kč 
bez DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

14. Servisní smlouvu č. S-2018-
0003 na zařízení technologie 
vodního prvku na akci Fontána 
Týniště nad Orlicí Mírové ná-
městí za cenu 17 200 Kč ročně 
bez DPH mezi smluvními stra-
nami zhotovitel KTS-AME, 
s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 
Hradec Králové, IČ:42194407 
a  objednatel Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 23.  10.  2017 
„Zpracování DSP na cyklo-
stezku Týniště nad Orlicí – 
Křivice“ za cenu 46 000 Kč bez 
DPH mezi smluvními strana-
mi zhotovitel NDCon, s.r.o., 
Zlatnická 10/1582, 110 00 
Praha, IČ:64939511 a  objed-
natel Město Týniště nad Orlicí 
a  ukládá starostovi města do-
datek podepsat.

16. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 1446/5 o výměře cca 
601 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí.

17. Uzavření smlouvy o  právu 
provést stavbu s paní Z. S., by-
tem ***, pro výstavbu dřevěné 
chatky na pronajaté části po-
zemku p.č. 1665 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města dodatek smlouvy pode-
psat.

18. Záměr prodeje pozemku par. 
č. 1662/171 o  výměře 625 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí na 
Podboří.

19. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o celkové výměře 537 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí pro J. 
L., trv. byt. ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 08. 2018 za úče-
lem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a  ukládá starostovi 
města nájemní smlouvu pode-
psat.

20. Smlouvu o nájmu části pozem-
ku parc. č. 243/1 před domem 
č.p. 275 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Květi-
nářství Floristické studio Lu-
cie, IČ: 87039656 pro umístě-
ní zboží ve výši 750 Kč (5 Kč/

m2/den), na dobu určitou od 
03.  07.  2018 do 31.  12.  2018 
(pondělí – sobota), a pověřuje 
starostu smlouvu podepsat.

21. Záměr pronájmu pozemku 
par. č. 1719/8 o výměře cca 28 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

22. Přijetí daru od firmy EKO-
-KOM, a.s., se sídlem: Na Pan-
kráci 1685/17, 140 21 Praha 4 
ve výši 100.000 Kč za umístě-
ní v  soutěži Čistá obec 2017 
a  ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

23. Nákup Sborníku Panorama 
od redakce NATURA Hlinné 
v částce 2 500 Kč pro reprezen-
tativní účely.

24. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. 
IE-12-2006142/SOBS VB/113 
mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín a  budoucí po-
vinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

25. Smlouvu o  umístění navádě-
cích cedulí na sloupy veřejné-
ho osvětlení pro firmu Alpha 
Vehicle Security Solutions 
Czech, s.r.o.: 6 ks za 3 000 Kč 
+ DPH a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

26. RM schvaluje příspěvkové or-
ganizaci Dům dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí využívání 
nulových přihlášek s  osvobo-
zením od plateb pro prakti-
kanty (kroužky, tábory).

27. Umístění paní T. S. a  paní M. 
G. do uvolněného bytu v DPS 
Na Netřebě, Týniště nad Orli-
cí.

28. Připojení se k výběrovému ří-
zení firmy Envidens na dodáv-
ku energií pro Město Týniště 
nad Orlicí a příspěvkové orga-
nizace města a  ukládá staros-
tovi podepsat smlouvu.

29. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 243/1 o  výměře cca 
4 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
před budovou čp. 264  na Mí-
rovém náměstí v  Týništi nad 
Orlicí.

30. Protokol o  posouzení a  hod-
nocení nabídek včetně ná-
vrhu vítěze veřejné zakázky 
s  názvem „Lesopark Voklik 
Týniště nad Orlicí“ dle oslo-
vených uchazečů - Hřiště CZ, 
s.r.o, adresa Příkop 838/2, 602 
00 Brno, IČ 28354303, Bonita 
Group Service, s.r.o., adresa 
Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ 
27738795, TR Antoš s.r.o., ad-
resa Na Perchtě 1631, 511 01 
Trutnov, IČ 48152587a uklá-

dá starostovi města podepsat 
Oznámení o  výběru nejvhod-
nější nabídky, Rozhodnutí za-
davatele o výběru nejvhodnější 
nabídky a následně pak smlou-
vu s vítězným uchazečem.

31. Konkursní komisi pro kon-
kursní řízení na místo ředi-
tele/ky Mateřské školy Město 
Týniště nad Orlicí, Lipská 259, 
ve složení: předseda – Libor 
Koldinský, členové – Iveta Lu-
kešová, Ludmila Cabalková, 
Iva Břízová, Markéta Píšová 
a Ivana Bečková.

B) Bere na vědomí

1. Protokol o  provedené  veřejno-
správní kontrole v příspěvkové 
organizaci Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí.

2. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v příspěvkové 
organizaci Dům dětí a mládeže 
Týniště nad Orlicí, vč. odstra-
nění nedostatků.

3. Zápis 4. 21/2018 z  porady ko-
mise školství a  kultury MěÚ 
Týniště nad Orlicí ze dne 
20. 6. 2018.

4. Zápis z komise zdravotní a so-
ciální ze dne 25. 06. 2018.

5. Protokol o  provedené  veřejno-
správní kontrole v příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Měs-
to, Týniště nad Orlicí.

6. Zprávu z  výsledku kontroly 
v příspěvkové organizaci v ob-
lasti účetnictví Mateřská škola 
Město Týniště nad Orlicí.

7. Zprávu z  výsledku kontroly 
v příspěvkové organizaci v ob-
lasti účetnictví Základní škola 
Týniště nad Orlicí.

8. Knihovní řád v  Městské 
knihovně Týniště nad Orlicí 
s účinností od 25. 5. 2018.

C) Zamítá

1. Žádost firmy Geošrafo, s.r.o., 
Hradec Králové, vybudovat sa-
moobslužné mycí centrum pro 
osobní automobily na pozem-
ku p.č.327/2 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

D) Ukládá

1. Provést v měsíci červenci veřej-
nosprávní kontrolu v  příspěv-
kové organizaci Mateřská škola 
U Dubu Týniště nad Orlicí. Po-
věření ke kontrole vydá starosta 
města.

T: červenec 2018 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

... pokračování na str. 4

Usnesení č. 100
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 2. 7. 2018



... pokračování ze str. 3
Provést v  měsíci září veřejno-
správní kontrolu v příspěvkových 
organizacích Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
a Služby města Týniště nad Orlicí. 
Pověření ke kontrole vydá staros-
ta města.
T: září 2018 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Ředitelce příspěvkové orga-

nizace Mateřská škola Město 
Týniště nad Orlicí odstranit 
nedostatky zjištěné při kontrole 
v oblasti účetnictví, vč. aktuali-
zace všech směrnic.

T: 31. 7. 2018 Odpovídá: ředitelka 
MŠ Město
3. Řediteli příspěvkové organizace 

Základní škola Týniště nad Or-
licí odstranit nedostatky zjiště-
né při kontrole v  oblasti účet-
nictví, vč. aktualizace směrnice.

4. T: 31. 7. 2018 Odpovídá: ředitel 
ZŠ

5. Zařadit do jednání ZM odkup 
chaty postavené na pozemku 
v podílovém vlastnictví měst 
a obcí Lesního družstva Vysoké 
Chvojno. 
T:1 jednání Zm 
Odpovídá: Ing. Paštika J.

6. Ředitelce příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola – Měs-
to Týniště nad Orlicí pro-
vést mimořádnou inventuru 
k  31.  7.  2018. Dále připravit 
předávací protokoly a  agendu 

související s  výkonem pracov-
ního místa ředitele a  následně 
předat nově jmenovanému ře-
diteli.

7. T:31. 7. 2018 O d -
povídá: Michaela Diblíková DiS

A) Schvaluje

1. Dodavatele zpracování pro-
jektu, podání žádosti o dotaci 
a následně realizaci projektu 
„Předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných a textilních odpa-
dů ve městě Týniště nad Orli-
cí“ firmu ENVIPARTNER, s.r.o., 
Vídeňská 55, Brno, Štýřice, 639 
00, IČ 28358589, za cenu 90.000 
Kč + DPH a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s  ohledem na zákon č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení 
je k nahlédnutí v kanceláři tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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Usnesení č. 101
z elektronického jednání Rady města 

Týniště nad Orlicí dne 16. 7. 2018

V SOUTĚŽI ŽENA REGIONU MÁ I TÝNIŠTĚ SVÉ ŽELÍZKO V OHNI!

Řeč je o  týnišťské zastupitelce 
a  stavební inženýrce Vlaďce Le-
senské, která byla vybrána mezi 
desítku finalistek soutěže Žena 
regionu za Královéhradecký kraj.

O tom, kdo se z deseti dam pro-
bojuje na první místo a  stane se 
tak ženou regionu, už ale rozhod-
nou hlasující na internetových 
stránkách.

„Do soutěže mě přihlásili moji 
bývalí kolegové ještě z poslanecké 
kanceláře, kteří mi to oznámili 
jako hotovou věc, a  to až v  mo-
mentě, kdy se o mé účasti v kraj-
ském finále dozvěděli od pořada-
telů.

Bylo to pro mě tedy velké pře-
kvapení, zvlášť když mými kon-
kurentkami jsou samé úspěšné 
ženy z  různých oborů a  zájmo-
vých činností. Budu samozřejmě 
velice vděčná, jestli mě obyvatelé 
Týniště a přilehlého okolí podpo-
ří, protože to naše město zviditel-
nění, ale i  tak, když se podívám 
na svůj medailonek, tak celá má 
dosavadní profesní i  veřejná ka-
riéra se vždy točila kolem Týniště 
nad Orlicí. Už jenom to mě velmi 
těší a jsem za to ráda“ okomento-
vala svou účast v  soutěži Vlaďka 
Lesenská.

Medailonek:
Vladimíra Lesenská je absol-

ventkou ČVUT, projektantka, 
soudní znalkyně a  matka dvou 
dospělých dcer. V  roce 1994 ji 
hlasy voličů v  Týništi nad Orlicí 
vynesly i do veřejného života. Po 
dobu čtyř let ve funkci místosta-
rostky měla jedinečnou příleži-
tost podílet se na porevolučním 
rozvoji města. Do týnišťského za-
stupitelstva byla už šestkrát zvole-
na a působí v něm dodnes. V roce 
2006 poznala nejvyšší patra po-
litiky, když v  pozici poslankyně 
reprezentovala Královéhradecký 
kraj v  dolní komoře parlamentu. 
Její doménou je sociální oblast, 
přičemž za dvě volební obdo-
bí navázala úzkou spolupráci se 
Sdružením obrany spotřebite-
lů za účelem hájení občanských 
a  spotřebitelských práv. Podaři-
lo se jí sehnat finance na opravu 
sociálního zařízení v  týnišťské 
ZŠ a na tolik potřebný výtah pro 
Mateřskou školu Láň v  Rychno-
vě nad Kněžnou. Založila tradici 

benefičních koncertů, jejichž vý-
těžek putoval Krajkářské škole ve 
Vamberku, Geriatrickému centru 
v  Týništi a  dalším potřebným. 
V jejím rodném městě měla mož-
nost pomoci Domu dětí a  mlá-
deže, Taneční škole SMOT ART, 
Sokolu, Swingovému či Divadel-
nímu festivalu. Veškeré zkušenos-
ti v  současné době využívá jako 
ředitelka pracovního úřadu, kde 
usiluje o  větší provázanost škol 
s konkrétními firmami v regionu. 
Její největší předností je podle 
jejích kolegů a  přátel to, že stojí 
nohama pevně na zemi, je vždy 
přirozená, nesmírně inspirující 
a optimistická.

Hlasovat pro Vlaďku Lesen-
skou můžete do konce srpna elek-
tronicky na adrese:

http://www.zenaregionu.cz/
zena/853/vladimira-lesenska

Mgr. Milan Školník

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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OLYMPIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO

Před 18 lety za mnou přišla jedna 
maminka s nápadem, jak si trochu 
zasportovat. Při rozhovoru jsem 
zjistila, že to nebude jen tak. Nastí-
nila mi totiž svoji představu – když 
má základní škola svoji olympiádu, 
proč ne mateřská škola? Moje prv-
ní myšlenka byla: tak tohle nemůže 
fungovat (velká školka, téměř 130 
dětí ). Společně jsme však zauva-
žovali a  dali se do práce. Protože 
jsme ve školce měli jeden velmi 
dobře fungující projekt (Cesta ko-
lem světa), zakomponovali jsme ho 
do přípravy olympiády – každá tří-
da dětí byla vždy v barvách jedno-
ho olympijského kruhu a světadílu.

Vymyslet 5 disciplín nedalo moc 
velkou práci, protože všechny dis-
ciplíny respektovaly dětský pohyb. 
Běh, skok, hod, skákání v  pytli 
a chůze s míčkem na tácku – to je 
pro děti přirozené. Postupem času 
jsme k  názvu přidali i  přídomek 
„Olympiáda, aneb Šebrleho pěti-
boj“.

Letošní olympiádu jsme uskuteč-
nili 14. června. Vše jsme dostateč-
ně naplánovali a  doufali, že vyjde 
dobré počasí. A  vyšlo – kolem 20 
stupňů, pod mrakem – nejideál-
nější pro sport. Průvod všech dětí 
vyšel od mateřské školy před devá-
tou hodinou. Mohli jste zahlédnout 

zástupce všech kontinentů. Největ-
ších ovací se našim dětem dosta-
lo u  základní školy - fandili nám 
děti i učitelé. Cestu nám zajišťoval 
městský policista, takže jsme se 
před půl desátou bezpečně dostali 
na stadion. Čekalo nás tam pře-
kvapení – ta maminka, která kdysi 
přišla s  myšlenkou zasportovat si 
a dnes vede atletický oddíl malých 
dětí v  Týništi nad Orlicí. Přivítala 
nás a trochu nás vyzkoušela z toho, 
co víme o olympiádě. Pak už jsme 
jen vyvěsili vlajku a  mohlo se za-
čít. Každá třída dětí začala u jedné 
disciplíny a  soutěžilo se opravdu 
zdravě za velké podpory a pomoci 

rodičů a  známých. Při opravdové 
olympiádě vyhlašují první, dru-
hé a  třetí místo. My jsme ale byli 
všichni vítězové. Každý dostal me-
daili i diplom a speciální pochvalu 
dostali ti nejmenší (třída ježeč-
ků). Obdivuji paní učitelky, že se 
s  dětmi zúčastnily se vší parádou. 
Opravdu vše dopadlo dobře a  mě 
spadl kámen ze srdce. Ještě bych 
poděkovala správci stadionu za pří-
pravu a narýsování drah. V pořadí 
čtrnáctá olympiáda skončila a  za 
dva roky se opět těšíme.

Bc. Zdeňka Veselková
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Ticho a  ranní chlad rozléhající 
se v  širokém prostranství maleb-
ného městečka Týniště nad Orlicí, 
jako by předznamenaly velký den. 
Lesy obklopující celé městečko se 
rozléhají zvuky. Zvuky, šelest, řin-
čení, povídání, úkolování. Je šes-
tá hodina ranní, většina obyvatel 
spokojeně leží v  posteli a  nechá-
vají se unášet na snění o touhách, 
přáních či o krásných zážitcích hr-
noucích se z jejich vlastního pod-
vědomí.

Přichází změna, nabourání pří-
jemného spaní, mnoha lidem zvo-
ní budík, vstávají a  s  první myš-
lenkou se usmívají, „Dnes mě čeká 
Běh týnišťskými pralesy“. Zatímco 
lidé vstávají v  sobotním ránu, or-
ganizátoři 3. ročníku charitativní-
ho běhu „Běh týnišťskými pralesy“ 
jsou již několik hodin na nohou 
a  pokračují v  přípravách z  pře-
dešlého dne a  snaží se dokončit 
vše ještě před příchodem prvních 
účastníků k prezenci.

Hodina již pokročila, k  tělo-
cvičně U Dubu v Týništi nad Or-
licí začínají přicházet skupinky 
sportovně oděných lidí. Lidí mi-

lujících běh, milujících zápolení, 
vyhrávání. Jsou mezi nimi i  tací, 
kteří milují přírodu a  lidé chtějí-
cí pomoci rodině Brátových, kde 
čtyřletý Radim Brát prodělal moz-
kovou obrnu.

Každý příchozí je hnán k  pre-
zenci, vždy usměvavá a  krásná 
Klára Marková všechny vítá ve 
dveřích s  registračními formuláři 
a účastníci postupují dále dovnitř 
tělocvičny. Paralelně s příchozími 
účastníky se uceluje i  venkovní 
prostranství před tělocvičnou. Vy-
rostl zakrytý stan, skvělé a úžasné 
moderátorské duo Jiří Proche a Si-
mona Vítková je připraveno a zá-
sobí účastníky informacemi, které 
dostali od ředitele akce Michala 
Sekyry. Pravda, moc informací jim 
nesdělil, ale svými zkušenostmi 
a důvtipem předvedli dokonalost, 
která jen tak k vidění není.

Čas překročil devátou hodinu, 
respektive 9:20 h a ředitel závodu 
je spolu s  účastníky Rodinného 
běhu na startu a  cíli před tělo-
cvičnou, kde jim sděluje informa-
ce k  trati dlouhé 3,5 kilometru. 
Samozřejmostí je přání dobrého 

doběhnutí, dokončení a  hlavně 
přání, aby se závod líbil a  závod-
níci si ho plnohodnotně užili. Na 
startu je připraveno celkem 28 
lidí, nejvíce maminky s  kočárky 
a malé děti. Start! Je odstartováno 
a všichni se rozebíhají od tělocvič-
ny směrem k mateřské škole a po 
zabočení doleva mizí v  lesích. 
Všichni pevně věří, že všichni 
zdárně doběhnou.

Registrace ostatních běžců na 
hlavní tratě 6, 10 a  21 kilometrů 
pokračují a  s  jejich koncem začí-
nají dobíhat první děti Rodinného 
běhu. Letos jsou pro nejrychlejší 3 
běžce či běžčata připraveny stejné 
kovové medaile jako pro hlavní 
tratě, takže nikdo není ochuzen. 
Jako by tomu osud přál. Na třetím 
místě dobíhá rodina Brátových, 
s malým Radimem v kočárku, pro 
kterého se akce pořádá. Všichni 
jsou spokojení, mají radost ze zá-
vodu i ze sebe.

Nastává zlomový okamžik celé 
akce. Rodinný běh je doběhnut, 
všech 186 běžců (o  jednoho více 
než loňském roce) je připraveno 
v  místě startu a  cíle. Ředitel zá-

vodu Michal Sekyra míří ke star-
tu a  přátelsky sděluje informace 
ohledně tratí, jak je trať značena, 
co mohou závodníci očekávat, 
jako například 3 občerstvovací 
stanice (voda, banán, pomeranče 
a buchty) a dále jim přeje všechno 
nejlepší k jejich zápolení, ať se jim 
povede zaběhnout jimi vysněné 
časy a umístění.

Vše je připraveno. Je čas! Na 
hodinkách odčítám poslední vte-
řiny, užívám si atmosféry, z  běž-
ců je cítit vzrušení, radost, obavy, 
soustředění. Usmívají se, já také. 
Křičím Start!

Všichni se rozebíhají, je to ne-
skutečný a  nekonečný štrůdl lidí, 
186 běžců, kteří se přihlásili na 
náš charitativní běžecký závod 
s  tratěmi 6, 10 a  21 kilometrů. 
Sám z mnoha závodů pociťuji štěs-
tí v  průběhu či ke konci, že jsem 
zase překonal sám sebe, dělám, co 
mám rád, ale nyní je to jiné, běžci 
běží před pár lety mnou vymyš-
lený závod (kdysi ve spolku Běží-
me.cz z.s. nebyla přílišná důvěra 
v akci a očekávali propadák, a při-
tom je závod v Týništi nad Orlicí 
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od prvního ročníku o míle napřed 
oproti Běhu a  pochodu přes Vlčí 
jámu ve Slatině nad Zdobnicí), 
přitom neběžím, ale pocity jsou 
jako bych běžel s ostatními.

Všichni běžci jsou pryč, v areálu 
zbylo asi 30 lidí, doprovod běžců 
či doběhnuvší z Rodinného běhu. 
Nyní nastává čekání, vždy neko-
nečné a netrpělivé čekání na prv-
ního běžce, poté už to jde rychle. 
Ladí se poslední přípravy jako 
občerstvení pro doběhnuvší, voda, 
banány, pomeranče, záviny, jabl-
kové buchty upečené mými rodiči. 
Za vše i jim patří obrovský dík.

Časomíra v  cíli je zdvojena, 
elektronická i  papírová, připrave-
na je opět zmiňovaná usměvavá 
Klárka Marková, která každému 
běžci předá dřevěnou medaili zá-
vodu, půllitrovou lahev s  neper-
livou vodou, pamětní list a  per-
níčky s logem spolku pečené mou 
babičkou Marií Vaňkovou, zdobe-
né mnou a  mojí sestřičkou Lucií 
Proche, členkou spolku Běží.me 
z.s., která je spoluorganizátorkou 
závodu.

Již je to tady, prvnímu běžci již 

zbývá doběhnout cílovou rovinku 
od Mateřské školy U Dubu a běží 
velkou rychlostí směrem k  nám 
do cíle. Prvním běžcem v  cíli je 
Tomáš Janíček v  kategorii „Děti 
do 15 let včetně“ v čase 22 minut 
a 8 vteřin. Až druhým v cíli byl zá-
vodník kategorie „Muži“ na stejné 
trase s  40 vteřinovým odstupem 
Lukáš Závodní. Na této trati v ka-
tegorii „Ženy“ vyhrála Monika Ve-
brová s časem 25:08.

S  postupujícím časem od vy-
běhnutí všech běžců naráz dobí-
halo stále více a  více závodníků, 
snad spokojených s  naší tratí, 
s občerstvovacími stanicemi a cel-
kově s akcí.

Trať 10 kilometrů již neběželi 
žádní závodníci kategorie „Děti 
do 15 let včetně“, byť od nás mají 
startovné na celý závod zdarma. 
Nejspíše to ovlivnily svátky, kdy 
prodloužený víkend rodiny využi-
ly k výletům či dovolené. Děti mají 
prázdniny, rodiče nikoliv.

Nejrychlejším mužem na 10 
kilometrů byl Michal Kutnar 
s  časem 36:16, nejrychlejší ženou 
Adéla Kánská s časem 42:54.

Jako poslední přišla na řadu 
Půlmaratonská trať. Nejrychlej-
ším byl Josef Veber s neskutečným 
časem 1:18:52 a nejrychlejší ženou 
Ivana Machačová s  také nesku-
tečným časem 1:29:40, zvítězila 
o celých 10 minut a 30 vteřin před 
druhou závodnicí. Pro informaci 
druhou a  třetí závodnici na půl-
maratonu dělilo pouze 6 vteřin.

Podrobné výsledky naleznete na 
www.tynistskepralesy.cz

Po lehce zmatečném a zbytečně 
časově protáhlém vyhlašování jed-
notlivých kategorií a  tratí byl na-
konec závod ukončen s posledním 
doběhnutím běžce, ředitel závodu 
Michal Sekyra všem zúčastněným 
poděkoval za účast, energii a lásku 
do závodu vloženou, pomocnou 
ruku s  ohledem k  malému 4leté-
mu Radimu Brátovi, protože kaž-
dý účastník pomohl přispět částí 
z  registračního poplatku a  dále 
z  občerstvení a  bohaté tomboly, 
které si mohli účastníci zakoupit 
v areálu.

Obrovské poděkování patří 
mým rodičům Marcele a  Mar-
tinovi Sekyrovým, dále mému 

švagrovi Jiřímu Proche za nervy, 
vybavení a  všechno mnohé další, 
mým prarodičům Marii a  Jiřímu 
Vaňkovým, dále všem 30 dob-
rovolníkům, našim kamarádům 
a známým, bez kterých bychom se 
neobešli. Nesmím opomenout po-
děkovat městu Týniště nad Orlicí, 
a všem dalším sponzorům a pod-
porovatelům, kteří naši akci pod-
pořili a projevili nám důvěru.

Poděkování patří i  předsedovi 
spolku Běží.me z.s. Ing. Martinu 
Burešovi, který s přípravami akce 
a  s  akcí samotnou strávil stejně 
jako její ředitel spousty svého vol-
ného času.

Poslední poděkování patří mojí 
sestřičce Lucii Proche, která se 
i přes starání o jednoročního syna 
(mého synovce Kubíka) s  velkou 
vervou zapojila do příprav na akci 
i akce samotné.

Děkuji všem podporovatelům, 
napřesrok na shledanou.

Autor článku: Bc. Michal Se-
kyra, ředitel akce TP18, člen rady 
spolku Běží.me z.s.

Foto: Bc. Lucie Proche, členka 
spolku Běží.me z.s.
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TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí

Vážení senioři, místní organizace 
KDU-ČSL pro vás připravila nový 
kurz angličtiny, který bude probíhat 
od poloviny září 2018 v Týništi nad 
Orlicí. Tento kurz je určen začáteč-
níkům. Pokud jste již angličtinu stu-
dovali, nabízíme vám volná místa na 
kurzu pro mírně pokročilé (skupina 
se bude scházet rovněž od polovi-
ny září). Během studia se postupně 
a přiměřeně seznámíte se slovní zá-
sobou a stavbou vět, nebude chybět 
čtení a hlavně porozumění slyšené-
mu textu a  samozřejmě taky kon-
verzační blok. Oba kurzy potrvají 
do konce ledna  2019 a  budou dle 
zájmu pokračovat i  v  následujících 
semestrech. Cena kurzu činí 1.590,– 
Kč/osoba/semestr.

Hlásit se můžete do 31.  srp-
na  2018 na e-mailu cepelkova@
bihk.cz nebo tel. 737 215 328 (příp. 
736 414 549).

Pojďte s  námi začít studovat již 
tento rok!

PhDr. Veronika Čepelková, zastu-
pitelka města, organizátorka

NABÍDKA SENIORŮM: POJĎTE S NÁMI STUDOVAT ANGLIČTINU!

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

Ihned opustili sítě a šli za ním.
Marek 1,18

Ježíš oslovil dva bratry rybáře 
a  oni bez váhání opustili sítě a  šli 
za ním. Ježíš se objevil jako potul-
ný kazatel, kterého tam ještě nikdo 
neznal. Přesto se oba vzdali své 
práce a šli. Z příběhu se dovídáme 
o náhlém rozhodnutí ke změně ži-
vota. Nás se to jakoby netýká. Ne-
počítáme s  tím, že by se naše víra 
měla projevit tak, že najednou, bez 
výpovědi ukončíme svůj pracovní 
poměr a ztratíme se blízkým z očí. 
Naše obrácení, změna života se 
přece může projevovat i jinak.

Podívejme se ale na to, co před-

cházelo tomu zásadnímu rozhod-
nutí oněch rybářů. Oni byli Ježí-
šem osloveni osobně. Ježíš při svém 
působení jde za lidmi, zve každého 
osobně k  následování. Nečeká, až 
přijdou za ním. Ježíš nedělá rozdíly 
mezi lidmi podle jejich postavení 
nebo původu. Vidíme, že nikdo 
není z  jeho pozvání předem vy-
loučen. Kráčí krajem jako poutník 
a zve druhé ke změně životů. K ob-
rácení se od sebe k  druhým. Zve 
osobním příkladem k životu, který 
reprezentuje. Jeho pozvání spojené 
s osobním zaujetím muselo přemá-
hat všechny možné pochybnosti. 
Kéž bychom tak uměli mluvit a zvát 
druhé i my. Anebo pro ně alespoň 

byli přesvědčivým příkladem.

Pane, prosíme tě, posiluj naši 
víru. Ať dovedeme pro evangelium 
získávat druhé a  jsme jim dobrým 
příkladem. Amen.

Píseň:
1. Kéž bychom to uměli, zpívat 

písně chvály, i když se nám nedaří 
vše, jak jsme si přáli. Kéž bychom 
svou písničkou mohli lidem říci, že 
je může potěšit Pán Bůh milující.

2. David skákal radostí, tak jak 
hudba hrála, třebas k jeho vážnos-
ti nevhodná se zdála. Nic si z toho 
nedělal, i  když lidem k  smíchu, 
zpíval Bohu chvalozpěv, nedbal na 

svou pýchu.
3. Tam, kde slova nestačí, ještě 

něco zbývá: Kdo se z  víry raduje, 
ten ať Bohu zpívá. Nemusí o hud-
bě mít třeba ani zdání, přesto písni 
vděčnosti nic už nezabrání.

Píseň z  Dodatku k  Evangelické-
mu zpěvníku č. 610 Kéž bychom to 
uměli (anglický nápěv ze 16. stol., 
text T. Najbrt).

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

26. 8. – 10.30 h

Jaroslav Matuška
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Třebaže z  pohledu fotbalového 
fanouška fotbalová sezóna vrcholí 
právě probíhajícím mistrovstvím 
světa v  Rusku, fotbalové soutěže 
v rámci kraje a okresu skončily již 
začátkem června. Pokud tedy bu-
deme hodnotit uplynulou sezónu, 
tak hodnocení bude většinou klad-
né.

U mužstva dospělých, které hra-
je druhý rok krajskou I. A třídu, se 
podařilo zastavit výkonnostní pro-
pad, mužstvo se celkově umístilo 
ve středu tabulky a některé domácí 
zápasy byly skutečně velmi dobré. 
Kádr mužstva se podařilo citlivě 
omladit a  mužstvo odehrálo vy-
rovnané zápasy se všemi účastníky 
soutěže. Závěr soutěže přinesl řadu 
zranění, a to i klíčových hráčů, ale 
paradoxně to ukázalo, jakou naděj-
nou zálohu máme v  generaci na-
šich dorostenců, kteří dostali velký 
prostor k seznámení se s  fotbalem 
dospělých a rozhodně nezklamali!

Omlazený dorost hrál velmi těž-
kou soutěž - krajský přebor U-19, 
kam letos přešlo 7 celků ze zaniklé-
ho Východočeského přeboru a klu-
ci si na tvrdost, rychlost a  kvalitu 
soupeřů dlouho zvykali. V  jarní 
části soutěže se už jako celek do-
kázali prosadit a vyhrávat i důležité 
zápasy. V tabulce dorost skončil na 
11. místě, ale v mužstvu končí jen 
1 hráč (!) a naopak ze žáků přijde 
silná a  úspěšná generace, věříme 

v dobrou příští sezónu.
Starší žáci doplatili v začátku se-

zóny na problémy s trenéry, ale po-
tom se mužstvo, pod vedením Ládi 
Virága, fotbalově zvedlo a  opět 
patřilo mezi nejlepší celky krajské 
soutěže. Sezónu navíc ozdobilo 
krásným 3. místem v  poháru KFS 
pro kategorii U15.

Krize fotbalového oddílu s  ne-
dostatkem mládežnických trené-
rů vrcholila u  kategorie mladších 
žáků, kde se teprve během podzi-
mu podařilo najít pevnou trenér-
skou dvojici. Mladší žáky převzali 
hráči A mužstva Martin Matoušek 
a  Honza Winkler. Mužstvo se fot-
balově i výsledkově zvedlo a na jaře 
nás příjemně překvapilo!

Mužstvo starší přípravky, které 
hraje okresní přebor, navázalo na 
loňské velmi dobré výsledky a  zá-
věru je i  překonalo, když po dru-
hém místě v  dlouhodobé soutěži 
postoupilo na závěrečném turnaji 
v Borohrádku do finále, právě proti 
domácím borcům, kteří za sezónu 
neprohráli jediný zápas, ale naši 
kluci je dokázali porazit a  získat 
poprvé titul Přeborníka okresu! 
Gratulujeme hráčům a  především 
trenérovi Vaškovi Zimovi a vedou-
címu mužstva Jardovi Zemanovi.

U  mladší přípravky jsme letos 
experimentovali a  na doporučení 
trenérů jsme půjčili 3 nejlepší hráče 
této kategorie do Solnice, která hra-

je krajský přebor. Takto oslabené 
a  vlastně nově vytvořené mužstvo 
si chvíli zvykalo na organizovaný 
fotbal, ale postupně se kluci zlepšo-
vali a v závěru jara se kvalifikovali 
na finálový turnaj do Doudleb, kde 
skončili na 8. místě.

Kategorie předpřípravky je spe-
cifická a  jen málo oddílů v  okrese 
ji má. Na podzim se žádná soutěž 
nehrála, ale po úspěšných zimních 
halových turnajích se začal na jaře 
opět hrát jakýsi „okresní přebor“ 
této věkové kategorie. Naši trené-
ři do něho postavili dvě družstva 
a obě prošla celou soutěží přesvěd-
čivě. Soupeřem si byla jen sama 
sobě navzájem! Tuto důležitou ka-
tegorii vedli zkušení trenéři Láďa 
Gavula starší a  Jirka Hlaváč. Oba 
po sezóně končí, za jejich práci jim 
oddíl velmi děkuje a  obrací se na 
fotbalovou veřejnost, zda se najde 
trenér (rodič), který by se této ka-
tegorie ujal.

Náš mládežnický fotbal trápí již 
zmiňovaný problém nedostatku 
trenérů. Přes velké úsilí výboru, 
trenérů spíše dál ubývá (jedná se 
ale o  celospolečenský problém). 
Pokud by se touto formou objevil 
zájemce o  vedení některého z  na-
šich mládežnických celků, rádi ho 
mezi sebou přivítáme.

Činnost fotbalového oddílu, kte-
rý obsazuje všechny mládežnické 
kategorie, stojí velké úsilí organi-

zační, ale hlavně je to velmi finanč-
ně nákladná záležitost. S provozem 
oddílu nám tradičně pomáhá měs-
to Týniště, sponzoři i  členská zá-
kladna. Výraznou finanční pomocí 
byly v posledním roce dotace z mi-
nisterstva školství, kde se ovšem, po 
loňské známé aféře, změnily pomě-
ry a do dnešního dne nebyla přes-
ně stanovená pravidla financování 
výkonnostního sportu. Doplácí na 
to nejen fotbal, ale veškerý sport 
v republice!

Zanedlouho začne nová fotbalo-
vá sezóna 2018 - 2019, která přinese 
jistě hodně pěkných a  napínavých 
fotbalových zápasů. Se zájmem bu-
deme sledovat, jak si povede naše 
mladá generace, jak bude úspěšné 
mužstvo dospělých a  prostě vše 
pojede nanovo. Ovšem v  jednom 
bude příští sezóna opravdu výji-
mečná! Bude to sezóna, kdy bude 
náš oddíl slavit sté výročí organizo-
vaného fotbalu v Týništi nad Orlicí. 
Je to mimořádně kulaté jubileum, 
a  to si žádá i mimořádné přípravy 
a  mimořádné nasazení celého od-
dílu. Všichni věříme, že s  pomocí 
města a celé naší členské základny, 
proběhnou tyto oslavy v důstojném 
prostředí areálu v Olšině.

Ing. Jan Šrajer
fotbalový oddíl SK Týniště nad 

Orlicí
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MUŽSTVA SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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MUŽSTVA SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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MUŽSTVA SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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23. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 9. Tradiční týnišťské posvícení 
Black Buřiňos, Hot Sisters , Staropražská 
hudební show, Nil, Volant 
SMOT ART, DDM – hry pro děti, malování 
na obličej, skákací hrad, projížďky 
na koních, cukrová vata, balónky, MC 
Ratolest – dobrůtky od maminky, atd. 
 
23. 9. „Frankie a Johnny“ 
Divadlo v Rytířské 
hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma 
něžná komedie o lásce 
 
5. 10. 49. týnišťský divadelní podzim 
vernisáž obrazů Blanky Šklíbové 
KD Vrchlabí: „Myslíme jen na to“ 
 
11. 10. 49. týnišťský divadelní podzim 
„Zůstane to mezi námi“ 
hrají: Eva Holubová a Bohumil Klepl 
talk show, u které se budete bavit 
 
14. 10. 49. týnišťský divadelní podzim 
Malé divadlo: „O Sněhurce“ (pohádka) 
 
25. 10. Jiří Pazour (klavír) 
„Géniové světové hudby v klavírních 
proměnách“ 
koncert vážné hudby 
 
28. 10. Oslavy 100. výročí vzniku naší 
republiky na Mírovém náměstí 

2. 11. 49. týnišťský divadelní podzim 
DS BOZKOV: „Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách“ 
 
11. 11. 49. týnišťský divadelní podzim 
DS Staré Město p. S.: „Zlaté vejce“ 
(pohádka) 
 
23. 11. 49. týnišťský divadelní podzim  
TEMNO (premiéra) 
 
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu  
vánoční večírek v kulturním domě 
 
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu 
na Mírovém náměstí 
 
13. 12. Spirituál kvintet 
vánoční koncert známé folkové kapely 
 
16. 12. Divadlo POHÁDKA: Pohádky 
na vánoce 
nedělní pohádka pro děti s rodiči 
 
31. 12. Tradiční ohňostroj 
 
Od 1. září 2018 probíhá v KD kurz 
společenského tance pro mládež  
(1. 9. – 8. 12. 2018) + 29. 12. 2018 – REPETE 

 
změna programu vyhrazena 
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23. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA
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ŠKODA AUTO Kvasiny zve na promítání v letním kině  
a autokině na Rychnovsku 
 
Kvasiny, 29. 6. 2018 – Opět po roce se obyvatelé Rychnovska mohou těšit 
na prázdninové filmové večery se ŠKODA AUTO. Provoz letního kina 
v Rychnově nad Kněžnou bude probíhat od 27. července do 18. srpna, 
provoz autokina pak od 26. července do 23. srpna v Prorubkách. 
Návštěvníci se mohou těšit na řadu zahraničních filmů. 
 
„Po mnoha kladných ohlasech z minulého roku se společnost ŠKODA AUTO 
rozhodla svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a obyvatelům 
kvasinského regionu znovu nabídnout filmové večery v letním kině v zámeckém 
parku v Rychnově a v autokině na fotbalovém hřišti v Prorubkách. Tyto aktivity 
jsou pro všechny zájemce zdarma,“ říká vedoucí závodu ŠKODA AUTO Kvasiny 
Jiří Černý. 
 
V Rychnově nad Kněžnou se bude promítat každý pátek a sobotu od 27. 
července do 18. srpna. Návštěvníci se nemusí bát ani nepříznivého počasí. Při 
špatných povětrnostních podmínkách se projekce přesune do sousední kryté 
jízdárny. Diváci se mohou těšit na zajímavý průřez zahraniční kinematografií.  
 
Nejen pro fanoušky novodobých akčních komiksů se budou promítat filmy Doctor 
Strange a Strážci Galaxie Vol. 2, pro zájemce o historii je v nabídce film 
Anthropoid, kde se vedle zahraničních herců objeví mimo jiné také Anna 
Geislerová, Alena Mihulová nebo Jan Budař. Milovníci pohádek zase ocení nové 
zpracování Knihy džunglí a muzikálové nadšence potěší Oscary ověnčený La La 
Land s Ryanem Goslingem a Emmou Stone v hlavních rolích. 
 
Autokino v Prorubkách bude stejně jako v loňském roce otevřeno každý čtvrtek 
od 26. července do 23. srpna. Motorističtí návštěvníci si přijdou na své během 
pěti projekcí, těšit se mohou na komiksového hrdinu Deadpoola, válečný snímek 
Dunkerk, komedii Baby Driver, mysteriózní sci-fi Příchozí a akční film Šílený Max: 
Zběsilá cesta. 
 
Veškeré projekce letního kina i autokina jsou zdarma, zaměstnanci ŠKODA 
AUTO navíc obdrží při předložení zaměstnanecké karty popcorn a nápoj.  
 
Kompletní program naleznete na webové stránce www.ccl.cz/skoda-kino  
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■ Letní KINO (promítání) ve stodole!

■ Návštěva zábavně naučného parku MIRAKULUM

■ Návštěva FAJNPARKU

■ Výlet do Jaroměře na VLÁČKY

■ Odpolední tvořivá dílna – KERAMIKA od 15:30 hod., s pí. S. Toucovou

■ Odpolední hudební dílna – HARFA s pí. J. Bauerovou

■ 1. 8. Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky
(výtvarná dílnička – vyrábění a kreslení), 9-12 a 13-16, v dětském oddělení

■ 8. 8. Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky
(kvízování o ceny, hádanky – vědomostní hrátky), 9-12 a 13-16, v dětském 
oddělení

■ 15. 8. Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky
(pohádkové hrátky – zakončené tombolou), 9-12 a 13-16, v dětském od-
dělení

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V SRPNU:

Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019; R. Pýchová 739203377
Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.

Děkujeme!

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC SRPEN 2018

Týden:

30. 7. – 3. 8. MC zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:

6. 8. –10. 8.

HERNÍČEK
Prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST pro děti od 3 do 13 let. Je podpořen z projektu:
Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., Čas: 8 – 16 h. Počet dětí: 12, 2 náhradníci. Tábor je naplněn.

Program HERNÍČKU:
• hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků…)
• návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…)
• výtvarné činnost, tvoření, malování…
• vytvoření bosochodníku na zadní zahradě
• společné obědy v GC nebo ve stodole

+ otevřená HERNA pro rodiny s dětmi v čase HERNÍČKU.

Týden:

13. 8. – 17. 8. MC zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:

20. 8. – 24. 8.

Dobrodružná cesta se ČTYŘLÍSTKEM
Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Seznámení s členy Čtyřlístku, hry, výlety, tvoření…
Cena tábora: 350,– dítě (den 70,– (30,– dopoledne, 30,– odpoledne + 10,– materiál). Zápisné: 50,– Obědy vlast-

ní nebo přinášené z GC, společné stolování ve stodole. Program: 9-12, polední klid, 14-18h.
Hlavní vedoucí: Jana Matušková

Týden:

27. 8. – 31. 8. Společné výlety, otevřená herna, letní kino…

PODĚKOVÁNÍ

   

Děkuji SPOZ Týniště nad Or-
licí, paní Miladě Trojovské a paní 
Janě Maršíkové, a panu starostovi 
Liboru Koldinskému, na projeve-
né blahopřání a dárky k mým 80. 
narozeninám.

Miroslava Fialová, Petrovice

Děkujeme Městskému úřadu 
Týniště nad Orlicí, panu starosto-
vi Liboru Koldinskému a paní ma-
trikářce Marii Hlavové, za pěkné 

a milé provedení obřadu při naší 
zlaté svatbě.

Jan a Jaroslava Novákovi

Děkuji Městskému úřadu 
v  Týništi nad Orlicí za gratulaci 

a  členkám ze Sboru pro občan-
ské záležitosti, paní Matonohové 
a Šponarové, za blahopřání, dárky 
a  milé pobavení při příležitosti 
mého životního jubilea.

Jindřich Vávra
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DINOSAUŘÍ ARMAGEDDON

Dne 7. 6. 2018 proběhla v Měst-
ské knihovně přednáška Mgr. Vla-
dimíra Sochy, který je lektorem, 
pedagogem, spisovatelem a  po-
pularizátorem paleontologie. Na-
psal jedenáct knižních titulů a pět 
brožurek o  dinosaurech, pravěku 
a vesmíru pro děti a mládež. Knihy 
také překládá. Přispívá také četný-
mi články do populárně naučných 
periodik, vystupuje v  médiích 
a přednáší v  různých vzdělávacích 
institucích. V  roce 2017 byla jeho 
webová stránka DinosaurusBlog 
nominována na cenu Magnesia Li-
tera v kategorii Blog roku. Vladimír 
Socha se také příležitostně účastní 
terénního výzkumu (Spojené státy, 
Polsko). Byli jsme proto rádi, že 
jsme ho mohli přivítat i  v  Týništi 
nad Orlicí. Jeho nejnovější kniha se 
jmenuje „Poslední den druhohor“ 

a můžete si ji přijít k nám vypůjčit.
Přednáška byla doplněna pouta-

vou prezentací a  filmovými ukáz-
kami. Posluchači se dozvěděli, jaké 
jsou teorie příčin vyhynutí dino-
saurů, a která se podle nejnovějších 
objevů jeví v  současné době jako 
nejpravděpodobnější.

Zajímavá byla také informace, ve 
kterých živočiších dinosauří koře-
ny přetrvávají až do dnešních časů.

Řadu druhů dinosaurů jsme 
viděli na kresbách. Posluchači, 
obzvlášť z  řad dětských návštěv-
níků, zahrnuli přednášejícího ne-
konečnou řadou otázek, které jim 
trpělivě zodpovídal a něco doplnil 
ještě dalšími obrázky. Nejaktivnější 
účastníci besedy si nakonec odnes-
li drobné dárky, které měly vztah 
k probíranému tématu.

Bc. Bohdana Pokorná
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KVĚTNOVÉ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Ohlédnutí za letní botanickou 
vycházkou ve Štěpánovsku.

V  červnu na přání některých 
pravidelných účastnic se botanická 
vycházka konala ve Štěpánovsku.

Sešli jsme se u  dětského hřiště, 

dospělí i  děti. Nevím, zda láka-
dlem bylo právě ono hřiště, proto-
že dětí se sešlo tentokrát nebývalé 
množství. Hřiště poslušně opustily 
a  následovali jsme našeho milého 
průvodce. Prošli jsme zahradou 

jedné účastnice, která nám přichys-
tala občerstvení. To jsme v parném 
odpoledni přivítali a  děkujeme za 
skvělý nápad. Putovali jsme poma-
loučku vesnicí a  vstřebávali zasvě-
cený výklad. Myslím, že hovořím 

za všechny, když řeknu, že jsme 
se dozvěděli zase nové zajímavé 
botanické informace. Jen si to tak 
pamatovat! Už se těšíme na opako-
vání v září. Děkujeme.

Věra Bouzková

Poslední týden školního roku patřil v  Městské 
knihovně prvňáčkům. Akce Pasování na čtenáře, která 
se letos uskutečnila již podruhé, se tentokrát zúčastnili 
žáci ze ZŠ Albrechtice nad Orlicí a ZŠ Lípa nad Orlicí.

Dětem přijelo zahrát pohádku O  Šípkové Růžence 
Loutkové divadlo Kozlík, které sklidilo veliký potlesk. 
Po představení byli prvňáčci pasováni na čtenáře a po 
slibu, že budou pravidelně číst, dostali medaili a malou 
odměnu.

Jana Novotná

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
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KDO JE F. A. ELSTNER?

Odpovíme si názvem knihy 
F. A. ELSTNER, muž činu. Ae-
rovkou do Afriky, Popularem do 
Ameriky, Minorem k  rovníku… 
Autor Jiří Tuček.

Je až neuvěřitelné, že na počát-
ku dvacátého století bylo možné 
cestovat po celém světě. Umožni-
la to především výroba kvalitních 
automobilů, které se vyráběly 
v Československu

v  meziválečném období a  také 
spousta nadšenců, kteří byli 
ochotní cestovat. Patřil k nim i F. 
A. Elstner.

Žil v období let 1902-1974, byl 
to mimořádně talentovaný a cíle-
vědomý muž, který pro propagaci 
českých aut hodně udělal. Skaut 
a  učitel, jenž si přivydělával psa-
ním článků do časopisu Motor 
Revue. Zde také dostal výzvu: 
Chcete psát o  motorismu? Tak 
musíte jezdit po světě. Pořídil si 

první vozidlo, motorku se sajdká-
rou. Doma u prarodičů nechal ně-
kolikaměsíčního syna a s manžel-
kou se rozjel do Rakouska a Itálie. 
V roce 1930 si pořídil první auto-
mobil, s kterým dojeli až na jad-
ranské pobřeží a do Dubrovníku. 
V  roce 1932 ho oslovilo vedení 
firmy Aero a  zapůjčilo mu auto-
mobil, aby uskutečnil zajímavou 
cestu. Jeho úkolem bylo posílat 
pravidelně příspěvky a neopome-
nout chválit nové auto Aero. Do-
jel až k hranicím Albánie. V roce 
1933 absolvoval výpravu Aero-
-Spexor do severní Afriky. Zámě-
rem bylo projet pouštní oblasti 
Libye. Expedice měla k  dispozici 
tři vozy Aero. O rok později Mod-
rý team Aero vyjel se čtyřmi vozy 
a  je obdivuhodné, že tři z  nich 
měly dámské posádky.

Na sklonku roku F. A. Elstner 
se ženou ještě vyrazili do Ang-

lie a  Skotska za příšerou z  jezera 
Loch Ness. Tu sice nespatřili, ale 
vrátili se z výpravy bohatší o nové 
zkušenosti.

Pod záštitou autoklubu pořádal 
jako první Hodinky bezpečnosti 
pro školní mládež. Navštívil ne-
počítaně škol a byl průkopníkem 
této osvěty. Přidal si ještě komen-
tování různých motoristických 
podniků pro Československý roz-
hlas.

V  cestování pokračoval v  roce 
1936, stodenní cestou vozem Ško-
da Populár do Spojených států 
a  Mexika. Po úspěšném návratu 
se stal propagačním pracovníkem 
firmy Škoda.

Na poslední velkou trasu se vy-
dal s  Popularem 1100 do Argen-
tiny, ale předčasně se vrátil kvůli 
okupaci Československa. Angaž-
má v automobilce Škoda ukončil, 
aby si zachoval čistý štít.

Po roce 1947 se s  třetí ženou 
a  synem z  prvního manželství 
opět rozjel vozem Aero Minor do 
Afriky a  dojeli až ke Guinejské-
mu zálivu. Přišla další pohroma 
- únor  1948. Živil se manuálně 
a kolem roku 1956 vydal několik 
knih pro mládež. Po roce 1959 
přikývnul na propagační jízdu 
vozem Škoda Octavia do Sovět-
ského svazu. To byly poslední 
dozvuky cestovatelské éry. Začal 
se věnovat psaní knih pro děti 
a dobrodružnému životu v příro-
dě. Jeho knihy Motorové opojení 
a  Automobily včera dnes a  zítra 
z let 1966 a 1969 byly doslova klu-
kovským bestsellerem. V  našem 
fondu naleznete ještě například 
tyto jeho knihy: Věci z  jednoho 
pokoje, Šťastnou cestu Oktávie!, 
S  kamerou a  za volantem třemi 
díly světa, Tři kluci + km.

Věra Bouzková

V prvním červnovém týdnu nás 
navštívila spisovatelka Petra Mar-
tišková a  Tomáš Vyšohlíd. Beseda 
s  názvem Léto s  frajerem a  Útěk 
za láskou – nejen o psaní, ale také 

o  parkouru a  free runningu byla 
uspořádána pro žáky 9. tříd místní 
základní školy.

Žáci se dozvěděli odpovědi na 
své předem připravené otázky, kte-

ré se týkaly práce paní spisovatelky. 
Druhou částí besedy nás provázel 
Tomáš Vyšohlíd, který nám odhalil 
tajemství parkouru a free runningu 
a  zároveň předvedl úžasné ukázky 

této zajímavé, ale trochu nebezpeč-
né záliby.

Jana Novotná

BESEDA SE SPISOVATELKOU A UKÁZKA PARKOURU
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BĚH TÝNIŠŤSKÝMI PRALESY 2018

VODÁCKÁ A
NÁMOŘNICKÁ
TRIČKA
PRO VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ 
S POSTIKEM I BEZ
prodejna: Voklik 976, Týniště nad Orlicí
gsm: 739 378 831, objednavky@mega-cz.com 

WWW.123TEXTIL.EU

Česká pošta, s.p., pobočka Týniště nad Orlicí,
oznamuje z důvodu krizové situace

ÚPRAVU OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSÍCI SRPNU 2018
Po - Pá  08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Sobota zůstává nezměněna 08:00 – 10:00



ZPRAVODAJ MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - Periodický tisk územního samosprávného celku (Týniště nad Orlicí, Petrovice a Petrovičky, Křivice, Rašovice a Štěpánovsko). • Vydává Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí, 
Tyršovo nám. 478, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 428 86 139. Publikace je registrována u MK ČR pod ev. číslem E 11923. • Redakce - kontakt: tel. 494 337 330, fax: 494 371 029, e-mail: cizkova@tyniste.cz. Šéfredaktor: Libor 
Koldinský, mob. 603 450 213, e-mail: koldinsky@tyniste.cz • Redakční rada: Petra Čížková, Milan Ešner. • Příjem inzerce - Ing. Dana Dobešová, tel. 494 371 693, e-mail: dobesova@tyniste.cz. • Příspěvky včetně fotografií 
v maximálním možném rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele je do 12. dne předcházejícího měsíce. Redakce si 
vyhrazuje právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení 
vydat jej v tištěné i elektronické podobě. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. • Sazba - grafická úprava: Reklamní agentura MEGA - Milan Ešner, www.mega.cz.com. • Tisk: VaH Print Nové Město nad Metují. Vychází měsíčně, 
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FOLKOVÁNÍ NA PALOUČKU POD VĚŽÍ 2018


