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Vážení spoluobčané,
jsou prázdniny, doba dovolených, 

je prostě léto, tak si nebudeme ni-
čím kazit náladu. Samozřejmě jsem 
si vědom, že žijeme momentálně 
v  nelehké a  hektické době různých 
společenských krizí, covidových 
i  energetických. To ale neznamená, 
že je nutné propadat negativnímu 
myšlení, které každému pouze škodí. 
Negativita je bohužel všude kolem 
nás, valí se na nás ze všech možných 
stran a  má to na jedince opravdu 
neblahý vliv. Nekonečný mediální 
tok katastrofických informací i často 
dezinformací ekonomického, zdra-
votnického i  válečného typu dává 
skutečně zabrat a  přispívá k  nebez-
pečnému rozdělování společnosti. 
Samozřejmě připouštím, že aktuální 
doba nějak zvlášť veselá není.

Ve svém úvodníku se jako starosta 
města těmto velkým společenským 
tématům vyhnu, protože si nemy-
slím, že jsem ten osvícený jedinec, 
který by je měl veřejně komentovat. 
Abych pravdu řekl, už mě docela 
všichni ti přechytralí, kteří vše vědí, 
všude byli, ode všeho mají klíče a na 
vše znají řešení, pěkně lezou na ner-
vy. Neznají totiž nic. Žádné hmata-
telné výsledky pro obyvatele za nimi 
nejsou, jen bohapusté šíření líbivých 
a populistických řečí, aby se společ-
nosti ukázali jako ti správní, ti jejich.

Chtěl bych naopak shrnout uply-
nulé volební období v našem městě 
a našich obcích především po strán-
ce investiční a říci něco k následují-
címu období. Jsou to reálné výsled-
ky pro občany našeho města a obcí. 
Jsem jednoznačně přesvědčen, že se 
toho u nás bezesporu podařilo hod-
ně. Opravdu to chválím. Výběr toho 
nejpodstatnějšího představuji již 
bez dalšího komentáře ve fotogale-
rii v obrazové příloze Zpravodaje. Je 
samozřejmé, že se na vše dá nahlížet 
rozdílnou optikou, ale za sebe určitě 

tvrdím, že všechny věci vznikají po 
týmových poradách a  s  nejlepším 
zřetelem na budoucí výsledek.

Začátek volebního období ještě 
stále provázela konjunktura ekono-
miky, proto jsme se nebáli investovat 
a  vzít si i  výhodný úvěr k  posílení 
zdrojů a  rozsahu stavební činnosti. 
Výsledky tohoto správného rozhod-
nutí jsou ostatně po městě i  okolí 
soudnému člověku viditelné. Každý 
by též měl umět vnímat i  celkové 
finanční možnosti města naší veli-
kosti. Je samozřejmé, že vše na prv-
ní pohled viditelné být ani nemůže, 
ovšem je to k  bezproblémovému 
chodu města nezbytné. Jedná se o fi-
nanční prostředky plynoucí do čin-
nosti příspěvkových organizací a je-
jich vybavení, rekonstrukce kotelen 
a  regulace topných systémů, opravy 
střech, výměny oken a zateplení. Pe-
níze v solidní míře putují do školství, 
sportu, kultury, a  to častokrát i  nad 
rámec povinností. Nemalé finance 
plynou do veřejného osvětlení, kde 
se výměnou za úsporné prvky snaží-
me šetřit elektrický proud. Tím jsem 
nakousl momentálně všude diskuto-
vané téma energií. Město jako celek 
je velký odběratel, proto je v aktuální 
situaci mít jejich spotřebu stále na 
zřeteli. Následující doba se projevu-
je jako jedna velká neznámá. Určitě 
ovšem dražší neznámá. Město ale 
musí fungovat dál. Mohu potvrdit, 
že žádná velká investice není rozje-
tá do takové míry, aby se nenechala 
optimalizovat. Myslím si, že teď po 
nějakou dobu pojedeme, jak se li-
dově říká „pianko“, a  uvidí se, kam 
nás okolnosti budou směřovat. Na-
zval bych to údržbářským režimem. 
Rozhodně ale nepropadám skepsi, 
i když se kolem nás svět mění v jakési 
nové poměry s novými pravidly. Žít 
chceme a žít budeme a musíme dál. 
Současné okolnosti dávají najevo, že 
pravděpodobně více střídměji a šetr-

něji, ale nestrašme se katastrofickými 
scénáři, prosím, už nyní.

Každopádně bych se chtěl trochu 
zmínit o podzimních volbách a sobě. 
Považuji za slušnost starosty sdělit 
svým občanům mé budoucí kroky 
směřující ke komunálním volbám. 
Hodlám obhajovat pozici starosty 
města a v následujícím textu zkusím 
lidsky vysvětlit proč. Volby samotné 
potom ukáží, jak mě a  moji práci 
vnímáte, jak jsem se jako člověk ve-
řejnosti zapsal. Dosluhuji své první 
celé volební období, které mi do ži-
vota přineslo nejen změnu pracovní, 
ale především velkou míru potřeb-
nosti se sebevzdělávat. Pochopil jsem 
procesy, které jsou s  řízením města 
nutné a nezbytné znát. Třeba s finan-
cemi jsem pracoval jako podnikatel 
již dříve, takže si myslím, že se v nich 
dokáži orientovat a rozhodovat kva-
litně. Jednoduše, někdy zdravě zaris-
kovat, jindy zase zatáhnout za pomy-
slnou brzdu. Vždyť je to skoro jako 
doma, akorát částka bude asi větší. 
Byl jsem po celou dobu, myslím, dost 
aktivní na svých sociálních sítích, 
kde o dění ve městě stále informuji 
a komunikuji s veřejností. Samozřej-
mě toto činím i osobně, kdy jsem ve 
své kanceláři přijal mnoho občanů, 
kteří přišli nějaká úskalí řešit přímo 
za mnou.

Obecné řeči, že mám logicky po-
kračovat, protože mám rozdělanou 
práci, tak ty si nechám od cesty. To 
je samozřejmost u  této práce a  je 
normální, že jeden připravuje a dal-
ší dokončuje. Roli v tom hrají nejen 
finanční rozpočtové možnosti, ale 
i dlouhé procesní lhůty u dotací, pro-
jektování i  různých povolení. Chtěl 
bych se zmínit o věcech konkrétních, 
u  kterých stojím od prvopočátku, 
kde mám hodně znalostí a které bych 
skutečně rád dokončil. Jde o  stavbu 
mimoúrovňového křížení železni-
ce a  vznik nové hasičské zbrojnice. 
Oboje město opravdu potřebuje a na 
oboje už opravdu dlouho čeká. Kaž-
dá z těchto investic je v různém stá-
diu, ovšem mám-li být adresný, tak 
nadjezd se blíží do poslední fáze sta-
vebního povolení a vláda tuto celou 
stavbu Praha – Choceň nechává mezi 
prioritami. Takže věřím, že sen se 
skutečně změní v realitu a za krátký 
čas se bude o současném železničním 
přejezdu u  věže hovořit na úrovni 
vtipných příběhů a vzpomínek. I dis-
kutovaného Lidlu se brzo dočkáme, 
začátek výstavby je na spadnutí a  je 
již pouze v rukou investora.

Rád bych ještě zmínil svůj vztah 
k vodohospodářskému sdružení Kři-
vina, kterému předsedám. Problema-
tika kolem pitné i odpadní vody mě 
chytla a hodně baví. Jde o takový mix 
ekonomických a technických proce-
sů, který mě hodně oslovil, který mi 
sedí, a stále se v něm učím novému. 

Nehledě na to, že funkčnost a spoleh-
livost celé této soustavy je potřebná 
denně pro nás všechny, což je i tako-
vá výzva. Výsledkem činnosti je pak 
třeba aktuálně nově dokončovaná 
a rozsahem velká podtlaková kanali-
zace v Petrovicích a Petrovičkách, na 
kterou jsem pyšný. Má moderní prv-
ky použité poprvé v České republice, 
a stane se pro realizační firmy v mno-
hém ukázkovou.

Určitě bych chtěl zmínit ve svém 
textu takřka každodenní práci ve 
vztahu k příspěvkovým organizacím. 
V  tomto místě se jednoznačně chci 
zmínit o  našich Službách města. Já 
osobně je beru jako výborné vykona-
vatele všech možných prací pro pří-
jemný život nás obyvatel. A vždy se 
zlobím, když se do těch lidí klavíruje. 
Nejen přímo ústně, ale často ano-
nymně na sociálních sítích. Jsou to 
lidé jako my ostatní, stárnou, bývají 
nemocní i  unavení. Ale jsou vidět, 
proto se do nich leckdo naváží. Věřte 
mi, že byste s nimi neměnili. Já, jako 
starosta, si jich za tu odvedenou ra-
sárnu moc vážím, protože je za nimi 
čisté a úhledné město pro nás všech-
ny obyvatele.

Výsledky činnosti všech příspěv-
kových organizací de facto konzu-
mují občané prostřednictvím po-
skytovaných služeb. Ne všude se dílo 
daří na sto procent, ale myslím, že 
jsme společně s  radou města doká-
zali nastalé nepatřičnosti narovnat. 
Zde bych chtěl poděkovat kolegovi 
místostarostovi Pavlu Nadrchalovi, 
se kterým jsem v  častém kontaktu, 
kdy řešíme všemožné zapeklitosti 
s  pozemky, lesním hospodářstvím, 
ale i ve školství a sportu. Někdy i „ha-
síme požár“, zatím ale naštěstí nic ne-
lehlo popelem. Mé poděkování patří 
celému zastupitelskému sboru, všem 
příspěvkovým organizacím i celému 
týmu městského úřadu. Bez všech 
těchto lidí by se moje práce neobešla.

Snad se mi trochu podařily pouze 
v kostce shrnout uplynulé čtyři roky. 
Více vám přiblíží i obrazová fotoga-
lerie, která vám představuje větší vý-
sledky činnosti a kam všude plynuly 
finanční prostředky v  posledních 
letech. Takto bych mohl pokračovat 
do aleluja, ale to myslím není nutné. 
Chtěl bych všem občanům říci, že ač 
se na nás žene bůhvíco, že to zvlád-
nout musíme a  taky to zvládneme. 
Finančně i  lidsky. I  když to určitě 
zabolí. Žijeme opravdu v  krásném 
místě z  hlediska přírody, dopravy, 
zdravotnictví, kultury, sportu i  dal-
ších volnočasových aktivit. To vše si 
musíme pro svůj život chránit, vážit 
si toho a zdokonalovat.

Nyní vám již popřeji léto v plném 
proudu, množství zážitků, zdraví 
i obyčejné lidské pohody.

Libor Koldinský – starosta města

SLOVO STAROSTY - SEČTENO, PODTRŽENO.
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A) Schvaluje:

1. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
V. M., bytem *** na období od 
1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. J., bytem *** na období od 
1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

3. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Č. M., bytem *** na období od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. K., bytem *** na období od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2025.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. H., bytem *** na období od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2025.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. G., bytem *** na období od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2023.

7. Výměnu a  uzavření nájem-
ní smlouvy p. R. M., bytem 
*** na období od 1.  7.  2022 do 
30. 6. 2023.

8. Přidělení uvolněného bytu 1+1 
a  uzavření nájemní smlouvy p. 
K. M., na adrese *** na období 
od 1.  7.  2022 do 30.  9.  2022 za 
podmínky úhrady tříměsíční 
jistiny.

9. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí žádost 
o  vyřazení drobného majetku 
z  důvodu nefunkčnosti a  zasta-
ralosti ve výši 123.310,00 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí čer-
pání rezervního fondu do výše 
20000,– Kč na pořízení SSD dis-
ků, 250 GB dle žádosti.

11. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí žá-
dosti o vyřazení drobného ma-
jetku z  důvodu nefunkčnosti, 
zastaralosti nebo opotřebova-
nosti ve výši 100.751,60 Kč.

12. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad 
Orlicí dle § 31 odst. 2d) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 
žádost na čerpání fondu investic 
na financování údržby (malová-
ní) majetku do výše 82.000,00 
Kč.

13. Vítěze nabídkového řízení na 
akci „Rekonstrukce kotelny 
MŠ U  Dubu Týniště nad Orli-
cí“ firmu Jaromír Vondruška, 
Luční 251, 517 22 Albrechtice 
nad Orlicí, IČ: 69845506, s na-
bídkovou cenou 796 483,– Kč 
s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

14. Nabídku na akci: „Montáž 
plynového kotle a  zásobníku 
TUV  – Poliklinika Týniště nad 

Orlicí“ firmu Jaromír Vondruš-
ka, Luční 251, 517 22 Albrech-
tice nad Orlicí, IČ: 69845506, 
za cenu 293 059,– Kč s  DPH 
a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

15. Nabídku na zhotovení stav-
by: „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – Rašovice – přílož ke 
kabelům 1kV ČEZ Distribuce, 
a.s.“ firmu Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 
28791274, za cenu 461 731,– Kč 
s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

16. Dodatek ke Smlouvě o  dílo na 
akci: „Oprava střechy budovy 
DDM Týniště nad Orlicí“ ve 
výši 50 000,– Kč bez DPH mezi 
smluvními stranami Město Tý-
niště nad Orlicí a Regodat s.r.o., 
Javorová 191, 530 09 Pardubice, 
IČ 60935553 a pověřuje staros-
tu města dodatek ke Smlouvě 
o dílo podepsat.

17. Dodatek smlouvy č. 30 na za-
jišťování služeb v oblasti naklá-
dání s  odpady ODEKO s.r.o., 
se sídlem Smetanova 395, 517 
21 Týniště nad Orlicí a Městem 
Týniště nad Orlicí, se sídlem 
Mírové náměstí 90, Týniště nad 
Orlicí, 517 21 a ukládá starosto-
vi města smlouvu podepsat.

18. Vyplacení odměny za 1. pololetí 
roku 2022 pro ředitelky Mateř-
ské školy –Město Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické cent-
rum Týniště nad Orlicí, Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
a  Základní umělecká škola Tý-
niště nad Orlicí.

19. Smlouvu na dodávku serveru 
pro Městský úřad Týniště nad 
Orlicí ve výši 298 460,– Kč bez 
DPH mezi smluvními stra-
nami Město Týniště nad Or-
licí a  PPSU s.r.o., Štefánikova 
546, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 
25992732 a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí:
 

1. Zápis z jednání Sportovní komi-
se města Týniště nad Orlicí ze 
dne 06. 06. 2022.

2. Zápis z  on-line jednání  bytové 
komise ze dne 10. 6. 2022.

3. Žádost ředitele Základní ško-
ly Týniště nad Orlicí o  ře-
ditelská volna v  termínech 
24.–25. 10. 2022 a 18. 11. 2022.

4. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Město, 
Týniště nad Orlicí.

5. Požadavky vedoucího Odboru 
správy majetku města Týniště 
nad Orlicí o  navýšení rozpočtu. 

Bude předmětem jednání ZM.

C) Ukládá:

1. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město odstranit chyby 
a nedostatky zjištěné při veřejno-
správní kontrole.

T: 15. 7. 2022
Odpovídá: Bc. Iva Štulířová
2. Projednat v ZM žádost SK Týniš-

tě nad Orlicí:
. o  dofinancování vybudování 

tréninkové plochy na fotba-
lovém hřišti v  Olšině ve výši 
42 000 Kč,

. o  novou investiční dotaci na 
vybudování 1. etapy zavlažo-
vání na třech tenisových kur-
tech ve výši 160 000 Kč a

. o  navýšení dotace na provoz 
(mzdové náklady).

RM doporučuje žádost projednat 
a rozhodnout na ZM o výši jednot-
livých dotací.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
3. Projednat v ZM žádost ZŠ Týniš-

tě nad Orlicí:
. o účelový investiční příspěvek 

ve výši 208 176 Kč,
. o navýšení účelového příspěv-

ku na činnosti spojené s  IT 
o 65 966 Kč

RM doporučuje projednat a  roz-
hodnout na ZM o požadavku ředi-
tele ZŠ.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
4. Projednat v  ZM žádost Městské 

knihovny Týniště nad Orlicí:
. navýšení příspěvku na provoz 

o částku 278 114 Kč na částku 
3 134 238 Kč a

. schválení navýšení limitu mzdo-
-vých prostředků o  204 377 Kč 
na částku 1 673 137 Kč.

RM doporučuje navýšení příspěv-
ku na provoz dle žádosti schválit.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
5. Projednat v  ZM žádost Služeb 

města Týniště nad Orlicí:
. o navýšení účelového investič-

ního příspěvku zřizovatele na 
nákup traktoru o  300 000 Kč 
na výsledných 800 000 Kč.

RM doporučuje navýšení účelové-
ho příspěvku dle žádosti schválit.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
6. Projednat na zasedání ZM po-

skytnutí finančního daru ve výši 
5000,– Kč pro Rybářský krou-
žek při DDM Týniště nad Orlicí 
na realizaci soustředění 15 dětí 
v  areálu rybochovného zařízení 
MO ČRS Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
7. Projednat na zasedání ZM využi-

tí předkupního práva při prodeji 

chaty ev. č. 36. Chata je postave-
na na pozemku p.č. 395/2 v k.ú. 
Štěpánovsko, který je v  podílo-
vém spoluvlastnictví Lesního 
družstva Vysoké Chvojno.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  bezúplatném převo-
du vlastnického práva majetku 
č.j. UZSVM/HRK/820/2022-
-HRKM pozemek p.č. 879 v  k. 
ú. Petrovice nad Orlicí, mezi 
smluvními stranami: převodce 
Česká republika  – Úřad pro za-
stupování státu ve věcech ma-
jetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 
00 Praha 2 a nabyvatel město Tý-
niště nad Orlicí.

2. Smlouvu o  bezúplatném převo-
du vlastnického práva majetku 
č.j. UZSVM/HRK/1551/2022-
-HRKM pozemky p.č. 2285/4, 
p.č. 2285/5, p.č. 2285/6, p.č. 
2285/7, p.č. 2285/8, p.č. 2285/9, 
p.č. 2285/10, p.č. 2285/11, p.č. 
2285/12 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí, mezi smluvními stranami: 
převodce Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 
00 Praha 2 a nabyvatel město Tý-
niště nad Orlicí.

3. Prodej pozemku o  výměře 3 
m2, p. č. 1634/23 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro T. V., trv. byt. *** 
za cenu 250 Kč/m2 a  poplatky 
s  prodejem spojené a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

4. Prodej pozemku parc. č. 2031/5 
o  výměře 445 m2 v  k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí pro Lidl Česká re-
publika v.o.s., IČ: 261 78 541, se 
sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 
Praha 5 za cenu 1000 Kč/m2 bez 
DPH a  poplatky s  tím spojené 
a  pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

5. Souhlas s vyhodnocením výsled-
ků projednání návrhu změny č. 
1 územního plánu Týniště nad 
Orlicí a  s  návrhem rozhodnutí 
o  námitkách a  vyhodnocením 
připomínek

6. Vydání Změny č. 1 územního 
plánu Týniště nad Orlicí, v soula-
du s § 6 odst. 5 písm. c), za použití 
ustanovení § 55 ve spojení s § 54 
zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) a  v  souladu 
s  § 171 a  následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 84

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 20. 6. 2022

Usnesení
17. zasedání Zastupitelstva města 

 Týniště n. O. konaného dne 27. 6. 2022
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znění pozdějších předpisů, vy-
pracovanou Ing. arch. Karlem 
Novotným, Brožíkova 1684, 500 
12 Hradec Králové, a to po ově-
ření podle § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, že návrh není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje, ve 
znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, 
se Zásadami územního rozvo-
je Královéhradeckého kraje ve 
znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 4, se 
stanovisky dotčených orgánů ani 
se stanoviskem Krajského úřa-
du Královéhradeckého kraje čj. 
KUKHK-8422/UP/2022 ze dne 
11. 05. 2022.

7. Zahájení změny č. 2 Územního 
plánu města Týniště nad Orlicí.

8. Účetní závěrku města Týniště 
nad Orlicí za rok 2021 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 
13 750 051,65 Kč.

9. Celoroční hospodaření města 
a  závěrečný účet města Týniš-
tě nad Orlicí za rok 2021 včetně 
Zprávy Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje o  výsledku 
přezkoumání hospodaření města 
Týniště nad Orlicí za rok 2021 bez 
výhrad.

10. Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001), 
která spočívá v  navýšení inves-
tiční dotace na vybudování tré-
ninkové plochy na fotbalovém 
hřišti v Olšině o částku 42 000 Kč 
Celková výše investiční dota-
ce města Týniště nad Orlicí na 
vybudování tréninkové plochy 
na fotbalovém hřišti v  Olšině 
bude mít hodnotu 187 000 Kč. 
Současně schvaluje Dodatek ke 
smlouvě o  poskytnutí investiční 
dotace a pověřuje starostu měs-
ta podpisem tohoto dodatku ke 
smlouvě.

11. Poskytnutí investiční dotace 
pro Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí (IČO 428 85 001) ve výši 
160 000 Kč na vybudování 1. eta-
py zavlažování tenisových kurtů 
(3 kurty). ZM současně schva-

luje dotační smlouvu na částku 
160 000 Kč a  pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy.

12. Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001), kte-
rá spočívá v navýšení dotace na 
provoz, v čl. I Předmět smlouvy 
a účel dotace specifikované pod 
bodem 1 B) mzdové náklady, 
o částku 33 690 Kč. Celková výše 
dotace města Týniště nad Orlicí 
na provoz SK Týniště nad Orlicí 
bude mít hodnotu 2 922 690 Kč. 
ZM současně schvaluje Dodatek 
ke smlouvě o poskytnutí dotace 
a pověřuje starostu města podpi-
sem tohoto dodatku ke smlouvě.

13. Na základě žádosti Základní ško-
ly Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541) poskytnutí účelového in-
vestičního příspěvku na pořízení 
repasovaného serveru ve výši 
208 176 Kč. Poskytnutím tohoto 
investičního příspěvku vzniká 
nový závazný vztah mezi měs-
tem a příspěvkovou organizací.

14. Na základě žádosti ZŠ Týniště 
nad Orlicí změnu závazného 
vztahu mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  Základní školu Týniště 
nad Orlicí (IČO 608 84 541), kte-
rá spočívá v  navýšení neinves-
tičního účelového příspěvku na 
činnosti spojené s IT technologi-
emi o částku 65 966 Kč (specifi-
kace: roční licence Office v hod-
notě 165 966 Kč – v příspěvku již 
poskytnuto 100 000 Kč). Celková 
výše neinvestičního účelového 
příspěvku města Týniště nad Or-
licí na činnosti spojené s IT tech-
nologiemi bude mít po navýšení 
hodnotu 389 098 Kč.

15. Na základě žádosti příspěvko-
vé organizace MK Týniště nad 
Orlicí změnu závazného vztahu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí (IČO 486 16 303), která 
spočívá v  navýšení příspěvku 
na provoz o  částku 278 114 Kč. 
Celková výše příspěvku města 

Týniště nad Orlicí na provoz 
organizace bude mít po úpravě 
hodnotu 3 134 238 Kč.

16. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Městská knihov-
na Týniště nad Orlicí (IČO 486 
16 303), která spočívá v navýšení 
limitu mzdových prostředků or-
ganizace o 204 377 Kč – celková 
výše limitu mzdových prostřed-
ků po úpravě představuje částku 
1 673 137 Kč.

17. Na základě žádosti příspěvko-
vé organizace SM Týniště nad 
Orlicí změnu závazného vztahu 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  Službami města Týniště nad 
Orlicí (IČO 486 16 303), která 
spočívá v navýšení účelového in-
vestičního příspěvku na pořízení 
traktoru na zimní údržbu o část-
ku 300 000 Kč. Celková výše úče-
lového investičního příspěvku 
města Týniště nad Orlicí bude 
mít po úpravě hodnotu 800 000 
Kč.

18. Na základě žádosti Oblastní cha-
rity Červený Kostelec, středis-
ka Domov sv. Josefa (ICO 486 
23 814), poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí ve výši 30 000 Kč za 
účelem částečného dofinancová-
ní práce terapeutů a ošetřovatelů 
zdravotního oddělení při péči 
o  pacienty nemocné roztrou-
šenou sklerózou. ZM současně 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace na částku 30 000 Kč a po-
věřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

19. Na základě žádosti poskytnutí 
finančního daru z rozpočtu měs-
ta Týniště nad Orlicí Ing. P. M., 
***, ve výši 5 000 Kč. Finanční 
prostředky budou využity na 
nákup cen (pohárů a rybářského 
náčiní) při závodech konaných 
v  rámci soustředění mladých 
rybářů.

20. Na základě žádosti příspěvko-
vé organizace SM Týniště nad 
Orlicí změnu závazného vztahu 

mezi městem Týniště nad Orlicí 
a Služby města Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 85 086), která spočívá 
v navýšení příspěvku na provoz 
o  částku 182 110 Kč. Celková 
výše příspěvku města Týniště 
nad Orlicí na provoz organiza-
ce bude mít po úpravě hodnotu 
17 768 110 Kč.

21. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Služby města 
Týniště nad Orlicí (IČO 428 
85 086), která spočívá v navýšení 
limitu mzdových prostředků or-
ganizace o 134 100 Kč – celková 
výše limitu mzdových prostřed-
ků po úpravě představuje částku 
9 074 100 Kč.

22. Rozpočtové opatření č. 6/2022.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti Rady města Tý-
niště nad Orlicí.

2. Ukončení smlouvy MHD Tý-
niště nad Orlicí s  firmou AU-
DISBUS s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou a pověřuje radu města 
vstoupit do jednání o  uzavření 
smlouvy nové.

3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 2 - 

5/2022.

C) Zamítá:

1. Využití předkupního práva při 
prodeji chaty ev. č. 36. Chata je 
postavena na pozemku p.č. 395/2 
v k.ú. Štěpánovsko, který je v po-
dílovém spoluvlastnictví Lesního 
družstva Vysoké Chvojno.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta
Tento dokument má pouze in-

formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

Dnes bych vám rád přiblížil čin-
nost osadních výborů.

Osadní výbory představují ob-
last aktivity občanů a jsou dobrým 
prostředkem komunikace pro ob-
čany žijící ve vzdále  ných částech 
rozlehlejších obcí a  mohou pre-
zentovat a  případně též prosadit 
své zájmy v  zastupitelstvech. Vý-
bor má minimálně tři členy a po-
čet členů osadního výboru určí 

zastupitelstvo obce. Členy osad-
ního výboru jsou občané obce, 
kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v té části obce, pro kterou 
je osadní výbor zřízen, a jsou urče-
ni zastupitelstvem obce. Předsedu 
osadního výboru, který nemusí 
být členem zastupitelstva obce, 
zvolí zastupitelstvo obce z řad čle-
nů osadního výboru.

V našem případě jsou to Petro-

vice, Křivice, Rašovice a Štěpánov-
sko. Jsou vlastně prodlouženou 
poradní rukou zastupitelstva měs-
ta. Nejčastěji komunikace probíhá 
se starostou a ostatními členy rady, 
přes které přinášejí svoje podněty 
a  přání obyvatel, žijících v  čás-
ti obce, kterou reprezentují. Jsou 
nám tak pomocníkem vidět situa-
ci jinak, než se nám může v Týništi 
jevit. Osadní výbory si také z velké 

části sami řídí a koordinují kultur-
ní a společenský život v jejich části 
obce, tím že sami mohou rozho-
dovat, na co vynaloží prostředky 
poskytnuté zastupitelstvem města. 
Svojí aktivitou pomáhají najít ces-
tu, jak zlepšit život v jejich částech 
obce. Jejich práce si proto velmi 
vážíme a má svou důležitou roli.

Pavel Nadrchal,
místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

OSADNÍ VÝBORY
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Nové a  zrekonstruované pro-

story školy, karantény, výuka dis-
tanční i běžná, výuka s respirátory, 
rozporuplná setkání po covidovém 
období, koncerty, vystoupení, pří-
prava na soutěže, ale i  zrušené či 
přesunuté akce…mohli bychom 
pokračovat ve výčtu slovních he-
sel, které charakterizují školní rok 
2021/2022 ještě více, ale myslím, 
že pro vaši představu tento výčet 
postačí.

Školní rok byl dle mého pohledu 
velmi rychlý. Celý se nesl v duchu 
„zabydlování“, musím přiznat, že 
dodnes není škola plně vybale-
ná z  krabic, za běžného provozu 
to není ani možné, ale vzhledem 
k tomu, že nám šlo hlavně o přiví-
tání žáků v nových prostorech v co 
nejkratší možné době (což se nám 
také 6.  září  2021 povedlo), je tato 
skutečnost zanedbatelná.

Jak jistě víte, ve škole se vyučují 4 
obory, a i když to mnohdy vypadá, 
že nejdůležitějším je ten hudební 
(asi je nejvíce slyšet), není tomu 
tak. Každý z  oborů se v  letošním 
roce postavil po covidovém období 
na nohy a  já jsem nesmírně vděč-
ný za to, že především ty kolektivní 
fungují na 100 %. Každý z nich se 
dle možností představil veřejnosti, 
jednalo se hlavně o druhou polovi-
nu školního roku, kdy výuka a spo-
lečenský život již nebyly ovlivněny 
pandemií.

Hudební obor

Jedná se o nejpočetnější obor naší 
školy, v  letošním školním roce ho 
navštěvovalo přes 250 žáků. V prv-
ní polovině školního roku se konaly 
žákovské koncerty v  komornějším 
uskupení, vzhledem k nošení respi-
rátorů, velké akce byly z velké části 
zrušeny či přesunuty. I přes respirá-
tory jsme našli cestu, jak koncerty 
nerušit (a přitom dodržovat přísná 
vládní nařízení), protože koncert-
ní vystoupení jsou „hmatatelným“ 

výsledkem práce žáků a pedagogů. 
Každý z  mladých muzikantů se 
chtěl po době „koncertního půs-
tu“ ukázat rodičům a prarodičům, 
i  když tréma byla často veliká. 
V prvním pololetí se z větších akcí 
stihla uspořádat dvě soustředění – 
swingového orchestru – Bigbanďa-

ta, a  první soustředění dechového 
orchestru. I  přes nejisté období 
oba víkendy proběhly v pracovním 
a přátelském duchu a všichni jsme 
si z nich přivezli krásné vzpomín-
ky. První pololetí tradičně zakonči-
lo provedení „Rybovky“, na kterém 
spolupracuje orchestr naší školy 
společně s  Rychnovským dětským 
sborem (Třebechovice pod Ore-

bem, Častolovice)
Ve  druhém pololetí jako by se 

roztrhl pytel s  akcemi, uvolnily se 
restrikce a  najednou se pro hu-
dební obor zaplnil kalendář. Od 
února do května se konala okres-
ní, krajská a  ústřední kola soutě-
že vyhlášené MŠMT, v  letošním 
školním roce pro dechové nástro-
je, bicí a  zpěv. Žákovské koncerty 
se konaly v  častějších intervalech 
vzhledem k  možnosti konat kon-

certy nejen v koncertním, ale nově 
i  v  divadelním sále. Pro kapely či 
orchestry přicházely nabídky na 
vystoupení v rámci městských slav-
ností, hudebních festivalů a v rámci 
celostátní akce ZUŠ Open. Nezapo-
mnělo se ani na tradiční koncerty 
dechového orchestru v  domo-

vech důchodců (Borohrádek, Al-
brechtice n. Orl, Třebechovice p. 
O. a  Týniště n. Orl.). V  červnu se 
konal dvakrát odložený 25. týnišť-
ský swingový festival Jardy Mar-
číka. Vrcholem školního roku pro 
hudební obor jsou Absolventské 
koncerty žáků I. a II. cyklu studia. 
V letošním roce se uspořádaly dva 
koncerty, absolvovalo 19 žáků hu-

debního oboru. Pomyslnou tečku 
za školním rokem pro hudební 
obor udělal žesťový soubor pod 
vedením Václava Hlouška, jenž 
v  termínech 29. – 30. června 2022 
natočil ve studiu Band-a-sky své 
první CD, které bude pokřtěno na 
podzim. Posledním vystoupením, 
už prázdninovým, byl koncert de-
chového orchestru v rámci poutě ve 
Vyhnanicích 16. července.

Rád bych poděkoval za účelově 
neurčený dar firmě EKO-CON-
TAINER SERVICE, s.r.o., díky 
kterému jsme mohli nakoupit ná-
strojová dusítka, která budou vyu-
žívaná v  rámci kapely Bigbanďata 
a  pomohou tak ke zkvalitnění ná-
strojové techniky jednotlivých mu-
zikantů.

Další poděkování patří Králo-
véhradeckému kraji, jenž poskytl 
účelově neinvestiční dotaci Spolku 
rodičů a  přátel ZUŠ v  Týništi nad 
Orlicí. Dotace je určena na pod-
poru celoroční činnosti organizací 
a dětí a mládeže a pracujících s dět-
mi a mládeží ve volném čase. Tuto 
dotaci Spolek ve velké míře využije 
na finanční pokrytí nákladů spo-
jených s  natáčením CD žesťového 
souboru.

Taneční obor

„Tanec je komunikace mezi tě-
lem a  duší. Vyjadřuje to, na co 
slova nestačí.“ Ruth Saint Denis. 
I  takto by se zjednodušeně dal ta-
nec popsat, výuka v tanečním obo-

ru během cyklu vzdělávání rozvíjí 
správné držení těla a  pohybovou 
techniku žáka, současně jeho cit-
livost, vnímavost, představivost, 
hudební a  prostorové cítění, tvo-
řivost a  komunikaci s  kolektivem. 
To vše není možné si odnést bě-
hem jednoho roku, k  tomu se žák 
musí dopracovat a  hlavně vyspět. 
I  v  tomto kolektivním oboru bylo 
velmi složité první pololetí vzhle-
dem ke karanténám, ale dle mého 
úsudku dravost a chuť žákyň vrátit 
se zpět do plnohodnotných výuko-
vých hodin, setkávat se s kamarády 
ve vyučovacích  hodinách, napo-
mohla k  rychlejšímu návratu do 
„běžné výuky“. V letošním školním 
roce byla MŠMT vyhlášena soutěž-
ní přehlídka pro taneční obor, což 



strana 7

byla pro žákyně starších ročníků 
jedna z  dalších motivací v  „práci“. 
Na škole působí jako nepovinný 
předmět pro žákyně tanečního 
oboru mažoretky  – Týnky a  Mini 
Týnky (pod vedením Mgr. Věry 
Juráškové a Viktorie Habrové), jenž 
se v letošním školním roce zúčast-
nily několika soutěží.

Vrcholem školního roku taneč-
ního oboru je uspořádání závěreč-
ného vystoupení, které se usku-
tečnilo v  červnu s  názvem Život 
je pohyb. O  přípravu vystoupení, 
které se zapsalo zlatým písmem 
do podvědomí všech návštěvníků, 
se společně se žákyněmi postaraly 
Mgr. Věra Jurášková, Vilma Urešo-
vá a Viktorie Habrová.

Přehled úspěchů tanečního obo-
ru a  mažoretek ve školním roce 
2021/2022 - přehled zpracovala 
žákyně tanečního oboru Tereza 
Kolářová

Okresní kolo soutěžní přehlídky 
TO v Opočně:

Skupinová choreografie „Krvin-
ky“ – zlaté pásmo, postup do kraj-
ského kola za práci s  dynamikou 
a impulsem

Duo – Loutky – Tereza Kolářová, 
Eliška Polová – zlaté pásmo, postup 
do krajského kola za kontaktní prá-
ci

Sólo  – Jsem to já?  – Johana 
KÖhlerová – zlaté pásmo

Krajské kolo soutěžní přehlíd-
ky TO v Hronově:

Skupinová choreografie „Krvin-

ky“ – bronzové pásmo
Duo  – Loutky  – Tereza Kolářo-

vá, Eliška Polová – stříbrné pásmo, 
ocenění za energii

Kvalifikační kolo Čech v  Kla-
tovech  – sóla, dua, tria klasická 
mažoretka

Sólo Dominika Polová  – Děti 
C–13. – 19. místo

Sólo Klára Orságová  – Junior 
mladší C – 18. – 20. místo

Sólo Natálie Kolářová  – Junior 

mladší B – 16. – 20. místo
Sólo Tereza Kolářová  – Junior 

starší B – 4. místo, postup na Mist-
rovství České republiky

Duo Dominika Polová, Adéla 
Vacková – Děti C – 4. místo

Duo Tereza Kolářová, Natá-
lie Kolářová  – Junior starší B  – 4. 
místo, postup na Mistrovství České 
republiky

Trio Natálie Kolářová, Klára Or-
ságová, Kristýna Rosová  – Junior 
mladší  – 1. místo, postup na Mis-
trovství České republiky

Trio Tereza Kolářová, Nikola 
Kovářová, Bára Štěpánová  – Seni-
or – 2. místo, postup na Mistrovství 
České republiky

Soutěž O Týnišťské tajemství
Pódiová formace mažoretky 

Děti – Mini Týnky – 1. místo
Sólo mažoretky Děti - Dominika 

Polová – 1. místo
Duo mažoretky Děti - Dominika 

Polová, Adéla Vacková – 2. místo
Sólo mažoretky Junior - Klára 

Orságová – 3. místo
Sólo mažoretky Junior - Natálie 

Kolářová – 2. místo
Sólo mažoretky Hlavní kategorie 

- Tereza Kolářová – 3. místo
Duo mažoretky Junior - Tere-

za Kolářová, Natálie Kolářová – 1. 
místo

Duo scénický tanec Hlavní kate-
gorie - Tereza Kolářová, Eliška Po-
lová – 1. místo

Mistrovství České republiky 
2022 – sóla, dua, tria klasická ma-
žoretka – Ronov nad Doubravou

Sólo Tereza Kolářová  – Junior 
starší B – 6. místo

Duo Tereza Kolářová, Natálie 
Kolářová – Junior starší B – 5. mís-
to

Trio Natálie Kolářová, Klára Or-
ságová, Kristýna Rosová  – Junior 
mladší + Junior starší - 2. místo

Trio Tereza Kolářová, Nikola Ko-
vářová, Bára Štěpánová – Senior – 
2. místo

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor není 
nijak dramatický, drastický a  do-
konce ani drásající. Právě naopak! 
Je plný her a  aktivit, které z  žáků 
naší školy vychovávají otevřené 

a  vnímavé osobnosti. Žáci se učí 
ovládat techniky, které mohou 
využít nejen v  umělecké sféře, ale 
i v běžném životě. Pomocí drama-
tických metod a  technik, skrývají-
cí v sobě například hru v roli, hru 
s loutkou či rekvizitou, pantomimu 
nebo přednes, si žáci zdokonalují 
komunikační a sociální dovednos-
ti, kultivují svůj projev a  v  nepo-
slední řadě stále rozvíjejí a podpo-
rují svoji fantazii a obrazotvornost. 

Literárně-dramatický obor je hravý 
a veselý způsob, jak vychovávat ne-
jen mladé herce, tvůrce a milovní-
ky divadelního odvětví, ale i citlivé 
a vnímavé diváky.

V  tomto oboru působí na naší 
škole několik samostatných skupin, 
které jsou rozděleny podle přibliž-
ného věku a schopností žáků. V le-
tošním roce literárně-dramatický 
obor připravil pro veřejnost před-
stavení mladších skupin v  únoru 
a  červnu. Žáci spolupracovali na 
výchovném programu S  klauny 
po stopách ztraceného umění, 
který viděly předškolní děti z  MŠ 
U Dubu a Města, děti z 1. - 3. tříd 
ZŠ Týniště nad Orlicí a žáci ze ZŠ 
Žďár nad Orlicí. Literárně-drama-
tický obor byl pozván ke spolupráci 
s  Městskou knihovnou a  také vy-
stoupil v rámci Zahradní slavnosti 
ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí.

V letošním školním roce se i přes 
složitou pandemickou situaci, která 
měla neblahý vliv na pravidelnost 
výuky, literárně-dramatickému 
oboru povedlo téměř zázračně na-
studovat pod vedením pedagoga 
MgA. Veroniky Plašilové dvě sa-
mostatná celovečerní představení.

První divadelní skupina pod ná-
zvem LADROT uvedla v  březnu 
divadelní hru Marionety. Divadelní 
hra Marionety byla vytvořena za 

inspirace dramatu Henrika Ibse-
na – Nepřítel lidu. Celá dějová linie 
obepíná jedno klidně vyhlížející 
městečko, za jehož zdmi ale mladá 
majitelka lázní svádí nesnadný boj 
o  svou pošpiněnou čest. Dokáží 
si obyvatelé zachovat vlastní tvář 
a  nespadnout do pasti nezvaného 
hosta?

Představení Marionety v  pár 
slovech: KAROLÍNA: „A  peníze 
nakonec přeci jen zvítězí.“ VALÉ-
RIE: „Vliv z člověka dokáže udělat 
nebezpečné zvíře.“ LENKA: „Žena 
s  více tvářemi.“ SÁRA: „S  názory 
ostatních lidí se stejně lehce mani-
puluje, jako s provázky zavěšenými 
na loutkách.“ DAVID: „I  když na 
něm pracujeme přes rok, pořád je 
aktuální.“ MATĚJ: „Lidé jsou jako 
loutky, které vedou jejich osud, ale 
občas se za jejich nitky zachytí i ně-
kdo jiný.“

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Obsazení: Karolína Iva Vítko-
vá, Valérie Brandejsová, Lenka 
Hánlová, Sára Kvasničková, David 
Dominik Maryško, Matěj Hloušek, 
režie: Veronika Plašilová, osvětlení: 
David Derner

Tato divadelní hra, která až mra-
zivě odráží dnešní svět a jeho soci-
ální politiku (manipulace, korupce 
a  vliv peněz na člověka a  společ-
nost), byla na konci června ode-
hrána jako výchovné představení 
pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ Týniště 
nad Orlicí.

Druhá divadelní skupina s  ná-
zvem KOMTEATR uvedla hru O. 
Wilda: Jak je důležité míti Filipa.

Divadelní hra anglického spi-
sovatele irského původu Oscara 
Wilda z  roku 1895 s  podtitulem 
Lehko vážná komedie pro vážné 
lidi. Konverzační komedie o  lás-
ce a námluvách ve vyšší anglické 
společnosti o  třech dějstvích se 
satirickými prvky. Dílo charak-
terizují mistrné dialogy plné iro-
nie, sarkasmu, paradoxů a aforis-
mů. Jack, mladík z vyšší anglické 
společnosti, se vydává za svého 
nezbedného bratra Filipa. To vše 
proto, aby mohl tu a  tam vyrazit 
do Londýna a  užívat si bujarého 
života se svým přítelem Algerno-
nem a jeho čest a vážnost nepřišla 
k  újmě. Algernon však Jackovu 
hru brzy prohlédne a  sám se za-
čne za Filipa vydávat. Ptáte se 
proč? Když Jack mohl na jméno 
Filip okouzlit Gvendolínu, bude 
moct Algernon okouzlit třeba 
právě mladičkou Cecílii, Jackovu 
schovanku z venkova.

Obsazení: Tomáš Hloušek, Jan 
Stolín, Tereza Beránková, Anna 
Burdová, Denisa Rydrychová, 
Matěj Hloušek, Anna Haladová, 
Tomáš Beránek, režie: Veronika 
Plašilová, světla: David Derner

Neskutečné herecké výkony 
žáků ve věku 16-21 let byly před-
vedeny v  této hře, která trvala 
dvě hodiny. Každý, kdo byl pří-
tomen květnové premiéry, s  úža-
sem pozoroval celý děj. Publikum 
nevěřícně přihlíželo složitostem 
monologů a  dialogů této hry, 
které byly často doplněny o  prv-
ky současné doby. Následně toto 
představení soubor uvedl na za-
hraničním výjezdu v  polském 
městě Bielawa, kde si naší mladí 
herci vysloužili pozvánku na je-
den z  nejvýznamnějších festivalů 
amatérského divadla v ČR – Jirás-
kův Hronov 2022.

Výtvarný obor

Přístavba nové části ZUŠ byla 
největším dárkem pro výtvarný 
obor. Touto dostavbou obor zís-

kal nové samostatné prostory ma-
lířského ateliéru, modelovny s ke-
ramickou pecí, skladové prostory 
a  hlavně venkovní terasu. Díky 
velmi štědrým finančním darům 
firmy INGTOP, s.r.o  a  INGTOP 

METAL, s.r.o., které byly naší 
škole poskytnuty v  letech 2021 
a 2022, jsme mohli výtvarný obor 
zmodernizovat. Účelově neurče-
né dary byly použity na nákup 
výkresových skříní a  obrazové-
ho závěsného systému, který je 
rozmístěn po celé budově školy 
a slouží jako výstavní systém pra-
cí žáků výtvarného oboru.

Během studia jsou žáci vede-
ni k  poznávání a  chápání prvků 
„výtvarna“ a  schopnosti vlastní-
ho vyjadřování. Učí se esteticky 
a citlivě pracovat s vlastní kreati-

vitou a vnímat tak svět kolem nás. 
Podstatou celé výuky je nalézt ra-
dost z vlastní tvorby. Tudíž se její 
převážná část koná za zavřenými 
dveřmi a až při závěrečné výstavě 
nás přechází zrak nad tím, co jsou 

schopni žáci vyjádřit a kam až se 
za jeden školní rok umělecky po-
vznesli.

Tradiční červnová závěrečná 
výstava prací výtvarného oboru 
se díky obrazovému závěsnému 
systému uskutečnila v  budově 
školy. Vernisáž výstavy proběh-
la na venkovní terase za velmi 
hojného počtu návštěvníků, kte-
ří si poté se zájmem prohlédli 
průřez celoročních prací všech 
žáků a skupin pod vedením Mgr. 
Václava Drnovského a Mgr. Petry 
Mňukové.

Mladší skupiny nad rámec vý-
uky vytvořily v  prosinci krásná 
vánoční přání pro babičky a  dě-
dečky do Geriatrického centra.

Starší skupiny se během škol-
ního roku zapojily do dvou te-
matických projektů – obrázky do 
dětské cyklomapy a díla pro akci 
ZUŠ Open pomáhá v  Neratově. 
Cyklomapa Rychnovsko dětem 

je projekt ručně malované cyklo-
mapy, která slouží především pro 
plánování cyklovýletů s  dětmi. 
Naši žáci malovali obrázky vzta-
hující se k  regionu Rychnovska, 
které byly následně do mapy za-

hrnuty a natištěny. Mapy je mož-
né zakoupit na internetovém por-
tálu www.cbs-cesko.cz.

Akce s  názvem ZUŠ Open po-
máhá v  Neratově proběhla pod 
záštitou nadace Magdalény Ko-
žené. Na krásném poutním mís-
tě v  Neratově se setkávají žáci ze 
základních uměleckých škol Par-
dubického a  Královéhradeckého 
kraje a  vytvoří jednodenní akci, 
jejíž výtěžek vždy zůstane ve pro-
spěch Neratovu. V  letošním roce 
se akce uspořádala jako pomoc 
při opravě skleněné střechy koste-
la. Naši výtvarníci namalovali 19 
obrazů, které byly umístěny v den 
akce v prostorách kostela a každý 
z návštěvníků si mohl tento obraz 
zakoupit a  přispět tak na opravu 
střechy.

Výtvarný obor není slyšet, ale 
výsledek v podobě prací žáků za-
hřeje na duši.

Rád bych závěrem poděkoval 
vám všem za přízeň a  podporu 
nejen naší školy, ale hlavně za 
podporu dětí. Rodičům, praro-
dičům a  všem přátelům zušky za 
trpělivost a pomoc při organizaci 
školních i  mimoškolních aktivit. 
V  novém školním roce nás čeká 
zcela naplněná maximální kapa-
cita školy - 470 žáků. Mrzí nás, 
že jsme museli mnoho zájemců 
z kapacitních důvodů odmítnout, 
ale zároveň nás zájem o výuku na 
naší škole těší a  motivuje k  poci-
tu, že umělecká práce s  dětmi má 
smysl.

Těšíme se na setkání v  novém 
školním roce 2022/2023.

Za ZUŠ Týniště nad Orlicí
Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ
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ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ SHOW DANCE 2022
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ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
Čas utíká tak rychle, ani jsme 

se nerozkoukali a  už nastal konec 
školního roku.

V září do mateřské školy přijdou 
nové děti. Některé jsou srdnaté 
a hned se zapojují do kolektivu, ně-
které na to potřebují více času. Po 
určité době pak ale vše nabírá na 
obrátkách a  my současně s  dětmi 
prožíváme celý rok plný her, soutě-
ží, slavností, akcí. Od září do pro-

since se hodně věnujeme novým 
a malým dětem. Je potřeba upevnit 
spoustu návyků tak, aby děti mohly 
být samostatné. Od ledna se po-
zornost trochu přesouvá k  dětem, 
které se připravují na vstup do zá-
kladní školy. A tak čas ubíhá a my 
se s  nimi na konci školního roku 
loučíme. Navzájem si předáváme 
dárečky a  ujišťujeme se (současně 
s  rodiči), že neztratíme kontakt. 

A  už nám na dveře ťukají dřívější 
absolventi mateřské školy, aby se 
pochlubili se svým vysvědčením. 
Mateřská škola se na měsíc uzavírá, 
ale to neznamená, že se nic neděje. 
Tam, kde je potřeba se maluje a jed-
na třída potřebuje celkově předělat 
podlahu. V  měsíci srpnu využije-
me s  dětmi naši krásnou zahradu. 
Jsme velice rádi, že zde máme velké 
stromy a v jejich stínu můžeme být 

venku celý den. Velké slunečníky 
nad pískovišti nás chrání, a  když 
nám je velmi horko, využijeme ml-
hoviště. Pro osvěžení a  doplnění 
tekutin máme pítka. Koncem srpna 
ve třídách nastává velký úklid - vše 
se čistí, hračky se omývají a  třídy 
upravují a zdobí. A znovu je tu za-
čátek školního roku…

Bc. Veselková Zdeňka

ODEKO s. r. o,
SmEtanOva 395, 517 21 Týniště naD Orlicí přijmE

pracovníKa
na pOzici řidič

• PracOvní vztah - DOhODa o provedení prácE.
• PracOvní DOba - 5 Dní v týDnu (tzn. 40 h/týDEn), 

v lEtních měsících.

záKladní pOžadavKy:
• Řidičský průKaz sk. c + E, sk. T výhODOu, profeSní průKaz, 

Digitální KarTa řidiče, plaTné pSychOtEsTy.
• SamoStatnoSt a lOajaliTa, smySl pro sPoluPráci, 

pEčlivOsT a zODPověDnoSt.
kontaKT: milan zahálka, tEl.: 603 813 310 (misTr překláDací sTanice)

KOmPoSt
odeko
Tel: 603 813 310
prodej KvaliTníhO KOmPoStu
pro vaši zahradu

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na

tel: 603 701 992 
nebo na

www.penjak.cz



strana 11

Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019 | R. Pýchová 739203377

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC SRPEN 2022

1. – 5. 8. Prázdniny v MC Ratolest!
Individuální akce rodin.

8. – 12. 8.

Příměstský tábor:
VEČERNÍČEK a jeho kamarádi

• Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, hosty, výlety…
• Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče.
• Každý den jeden večerníček
• Dopoledne: zahájení na zahradě (písnička, povídání), malování, tvoření, hry, sportování, výlety…
• Odpoledne: výlety po okolí, sportování, knihovna…
• Ve čtvrtek – celodenní výlet (Hradec Králové)
• Program: 9-12 h., polední klid, 14-17 h.
• Obědy vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování
• ve stodole.

Tábor je již obsazen. Pro velký zájem budeme zvát i další zájemce na výlety (čtvrtek – celodenní výlet do 
Hradce, odpolední výlety po okolí…) a akce na stadionu, v parku, v knihovně, po okolí Týniště.

Sledujte program, bude včas vyvěšen.

15. – 19. 8. Prázdniny v MC Ratolest!
Individuální akce rodin.

22. – 26. 8.

HERNÍČEK – je příměstský tábor MC RATOLEST
pro děti pracujících rodičů, počet dětí je omezen.
Program HERNÍČKU:

• hry v herně MC i na zahradě (ve stodole)
• návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na koloběžce, odrážedlech…)
• výtvarné činnost, tvoření, malování…
• společné obědy z GC, stravování ve stodole

Dle počasí bude otevřena i HERNA pro rodiny.

29. – 31. 8. Herna, výlety, akce pro rodiny.
Program bude vyvěšen.

Přehoupli jsme se do druhé po-
loviny léta, tak je asi na čase trochu 
nastínit kulturní akce naplánované 
na podzim tohoto roku.

KC pro vás připravuje:
- kurz společenského tance pro 

mládež - letos poběží souběžně 2 
kurzy, začínáme v sobotu 3. 9. 2022, 
přesný rozpis lekcí dostanou kur-
zisté e-mailem hned po schválení 
rozpisu tanečními mistry a zároveň 

bude zveřejněn na webových strán-
kách KC v záložce taneční.
• 17. 9. - Tradiční týnišťské posví-

cení v Městském parku – plakát 
zveřejníme v  zářijovém zpravo-
daji

• říjen – listopad - 53. týnišťský di-
vadelní podzim 2022

• 20. 11.–Vánoční ulička + rozsví-
cení vánočního stromu (ve spo-
lupráci se ZUŠ)

• 10. 12.–Věra Martinová (již dva-
krát odložený vánoční koncert)

• 31. 12.–Tradiční ohňostroj

Na všechna naplánovaná před-
stavení si budete moct vstupenky 
rezervovat nebo koupit on-line 
na kc.tyniste.cz nebo telefonic-
ky: 494 371 693, případně osobně 
v  kanceláři KD. Platnost rezervací 
je nastavena (i  při rezervaci on-

-line) až do doby konání akce.
Pokud chcete mít aktuální infor-

mace, zaregistrujte se na kc.tyniste.
cz k odběru novinek – v pravé části 
úvodní stránky: @NOVINKY NA 
MAIL.

Přeji všem krásnou a  klidnou 
druhou polovinu léta.

Dana Dobešová

Poděkování

Srdečně děkuji Městskému úřa-
du v Týništi nad Orlicí a sboru pro 
občanské záležitosti za květiny, 
dárkový balíček a gratulaci k mému 

životnímu jubileu.
Kofroňová Hana

Vzpomínka
„Když děláš věci s  láskou, dáváš 

tím lidem ve svém okolí doživotní 

vzpomínku, že jsi tu pro ně byl.“
 Jan Tříska česko-americký herec
Dne 29. 8. by oslavil 75. naroze-

niny pan Jan Bohatý
vzpomínáme….a nejen my….

Pavla Pavlová

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

PODĚKOVÁNÍ, VZPOMÍNKA



 TEPELNÁ
 ČERPADLA 

 FOTOVOLTAIKA

Kompletní dodávka, montáž tepelných čerpadel 
a fotovoltaiky s možností státní dotace až 300 000 Kč.

POJEZDALA s.r.o., Nová Ves 21, 517 21, tel.: 725 970 990, 
e-mail: info@pojezdala.cz, www.pojezdala.cz

Jednoznačně inovativní.
udržitelné.

pěkné.
tiché.
snadno instalovatelné.
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Týniště nad Orlicí zpravodaj 190x58 mm 4B 2022 „Izolace“

Máte už dost izolace?
Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost. 
U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky! 
Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí.

800 404 010

POLEP 
VOZIDEL

VELKOPLOŠNÝ
TISK

LETÁKY
TISKOVINY

REKLAMNÍ 
TEXTIL

PRACOVNÍ 
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

MEGA 
REKLAMNÍ AGENTURA

Voklik 976 
517 21 Týniště nad Orlicí 

604 791 591
info@mega-cz.com 

www.mega-cz.com
mega

since     1997

Načtěte QR kód 
do svého mobilního 
telefonu
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 � Autonomní osvětlení v parku  � Výměna střechy na DDM � Cvičná kuchyně v ZŠ

 � Odhalení pamětní desky místním obětem válek

 � Komunikace v Petrovicích  � Sběrný dvůr ve Službách města

INVESTIČNÍ POČINY MĚSTA  
TÝNIŠTĚ NAD  ORLICÍ V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ
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 � Nové parkoviště v sídlišti U Dubu

 � Nová vozidla pro Geriatrické centrum  � Úpravy přístupu do obchodní zóny u kruhového objezdu

 � Zateplení panelového domu č.p. 950 na Bělidle  � Instalace pamětní desky Libora Ligače

INVESTIČNÍ POČINY MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD  ORLICÍ V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

 � Meteorologická stanice u ZŠ  � Čištění koupaliště Písák
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 � Nový autobus pro místní MHD  � Rekonstrukce komunikace podél hřbitova

 � Nová vozidla pro Služby města

 � Květinová výzdoba Mírového náměstí  � Cyklostezka do Křivic

INVESTIČNÍ POČINY MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD  ORLICÍ V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ



strana 16

INVESTIČNÍ POČINY MĚSTA  
TÝNIŠTĚ NAD  ORLICÍ V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

 � Podtlaková kanalizace Petrovice - Petrovičky  � Realizace lesoparku Voklik

 � Křižovatka Mostecká - Turkova

 � Modernizace plochy Mírového náměstí  � Rekonstrukce školní kuchyně

 � Altán u vodárenské věže � Rekonstrukce budovy základní umělecké školy



až 1 Gbps 
od 250 Kč

RAKETOVÝ  
INTERNET!

www.tlapnet.cz
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V letních měsících se slaví svátky významných 
světců, a proto se právě v tomto období odbývají 
největší poutě. V moderní době je pouť chápána 
jako společenská událost a  zábava. Původně to 
však bylo putování věřících k  místu, kde se stal 

zázrak nebo došlo ke zjevení ně-
kterého světce. Poutě na venkově 
se obvykle vztahovaly k  výročí 
patrona a  k  vysvěcení kostela. 
Proto se někde posvícení a  pouť 
slaví dohromady. Dobové foto: 
dětmi plně obsazený kolotoč je 
zachycen v městském parku; dře-
věný karusel stával Na Farském, 
dnes u  křižovatky ulic Čapkovy, 
Havlíčkovy a Palackého. Kdo vy-
luští křížovku, může si zanotovat 
píseň autorské dvojice Uhlíře 
a  Svěráka: „Na té… (tajenka)“. 
(Řešení z minulého čísla: Co čer-
venec neuvaří, srpen nedopeče.) 

-ap-
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Dne 19.  6.  2022 jsme pořáda-
li 2. ročník dětského odpoledne 
s  hasiči. V  loňském roce v  den 
konání panovalo tropické ved-
ro, letos tomu nebylo jinak a nás 
v  tento den čekaly tropické tep-
loty. I  přesto se soutěží opět zú-
častnilo téměř 200 malých dětí 
a  spolu s  dospělými jsme krátce 
po zahájení dětského dne zcela 
zaplnili přilehlé prostranství oko-
lo hasičské stanice. Děti se u nás 
staly na chvíli malým hasičem, 
nebo hasičkou. A mohly si s námi 
vyzkoušet v  pěti disciplínách své 

dovednosti. Díky našim sponzo-
rům jsme děti za splněné úkoly 
mohli odměnit drobnými cenami, 
medailemi a sladkostmi.

Pro děti i  mimo zmíněné sou-
těže byl připraven bohatý do-
provodný program jako jízda 
na koni, skákací hrad, malování 
svého sádrového hasiče, střel-
ba ze vzduchovky a  paintballky. 
Největším úspěchem a zároveň si 
troufáme říci největším zážitkem 
letošního ročníku byla pěna – do-
slova hromada pěny. Ve které se 
děti náležitě vyřádily a poté díky 

horkému počasí si mohly dát stu-
denou spršku, nebo koupel v ba-
zénku. Během celého odpoledne 
měli všichni možnost si prohléd-
nout hasičskou techniku, vyzkou-
šet si naši výzbroj a výstroj.

Věříme, že jsme malým dětem 
zpříjemnili nedělní odpoledne 
a  doufáme, že si ho děti náležitě 
užily.

Chtěli bychom poděkovat těm, 
kteří podpořili naši akci (Město 
Týniště nad Orlicí, prodejna Ry-
nek Týniště n. Orlicí, MATRIX 
a.s., V.I.P. DYNAMIC CARS, 

Mrštný Vladimír  – Dřevostavby 
Mrštný, Uhnavý Jiří  – Papír  – 
Hračky U  Kláry, Gabriško Jiří, 
DK Finance, Vápeník Zdeněk).

Našim hostům (HZS RK, SDH 
Albrechtice nad Orlicí, SDH Ča-
stolovice, JK Briliant), co nema-
lou měrou přispěli k  naplnění 
programu. A  v  neposlední řadě 
patří díky také všem výjezdovým 
hasičům, kteří se na přípravě 
a průběhu akce podíleli.

Budeme se na vás těšit příští 
rok.

Vaši HASIČI

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI

Kdo miluje napomenutí, miluje 
poznání, kdežto kdo domluvy nená-
vidí, je tupec.

Přísloví 12,1

Kniha Přísloví je záznamem 
ústní tradice. V  hebrejštině se pro 
biblická přísloví užívá slovo mišlé, 
což jsou výroky, které vládce použí-
vá k tomu, aby ovládl své poddané. 
I  dnes nás může moudrost příslo-
ví ovládnout a  být nám vodítkem 
a inspirací.

Jak přijímáme kritiku, napo-
menutí? S  radostí a  nadšením, že 
se něco nového o  sobě dozvíme, 
máme možnost něco změnit, udě-
lat lépe a  posunout se dál? Nebo 
s bázní, co jsme zase udělali špatně? 
Umíme kritiku a domluvu přijímat, 

nebo jen odmítat? Známe dobře 
české přísloví „chybami se člověk 
učí“, ale moc tím neřídíme. Ve škole 
se s chybou pracuje málo, občas ně-
kteří osvícení učitelé zdůrazňují, že 
chybou se nejlépe učíme, a nedávají 
za chybu hned pětky, berou ji jako 
výzvu k porozumění, k opravě a za-
pamatování. Pokud se chceme učit 
chybami, nejprve si je musíme při-
znat a přijmout je do svého života, 
smířit se s tím, že jsme lidé chybu-
jící. Nepřiznat si svou chybu, mlžit, 
vztekat se a útočit, když přijde kri-
tika, to se rozmohlo v politice a šíří 
se i  do ostatních oblastí společen-
ského života. Nedopusťme, aby se 
takové způsoby rozmohly v našich 
rodinách a  nejbližším okolí. Kdo 
domluvy nenávidí, je tupec  – to 

platilo v  dobách biblických a  platí 
dodnes.

Stvoř srdce čisté, Bože, mi, a du-
cha přímého, ať v lásce žiji se všemi, 
zbav sám mne od zlého. Amen

Píseň:
1. Ozvi se, Pane můj! Já toužím 

znát tvou vůli. K  službě mne při-
pravuj, ať vydám se ti rád. Ozvi se, 
Pane můj, po přímé cestě jdu-li, 
i kdybych tápal snad.

2. Ozvi se, Pane můj! Co dělat 
mám, chci znáti, a  moudrost mi 
daruj, abych cíl neztratil. Ozvi se, 
Pane můj, ať způsobí Duch svatý, že 
budu mít dost sil.

3. Ozvi se, Pane můj, a soustřeď 
moje smysly na pravdivý hlas svůj 

a svoje rozkazy. Ozvi se, Pane můj! 
Ať na to jenom myslím, co z pravdy 
přichází.

4. Ozvi se, Pane můj! Má duše 
neklidná je; ty sám ji proměňuj, ať 
uslyší tvůj vzkaz. Ozvi se, Pane můj, 
veď lidstvo k branám ráje a oslav se 
ty v nás.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
440 Ozvi se, Pane můj (nápěv 1704, 
text Pierre Corneille / K. Trusina).

Shromáždění v  srpnu se budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

14. 8.–10:30 h
28. 8.–10:30 h

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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V pátek 24. června 2022 proběh-
la letní botanická vycházka. Trasa 
exkurze směřovala do lesoparku 
Voklik. Ač se nejedná o  botanic-
ky pestrou lokalitu, mohli jsme 
i  tak pozorovat poměrně dost za-
jímavých lesních bylin. Jednalo se 
především o  trsovitou ostřici lesní 

a ostřici kulkonosnou, vlaštovičník 
větší, mléčku zední nebo kapustku 
obecnou.

V  nově vzniklých retenčních 
tůňkách pak rostl okřehek men-
ší, na březích například zblochan 
vzplývavý nebo vrbina obecná. 
Z  jarního aspektu místy stále do-

minovala sasanka hajní.
Při exkurzi bylo patrné, jak 

ovlivňuje výsadba nepůvodního 
a invazního dubu červeného slože-
ní bylinného patra. Zatímco v po-
lopřirozených porostech je bylinné 
patro dobře vyvinuto, v  porostech 
s  dubem červeným je naopak vý-

razně potlačeno a  vyskytují se 
v  něm pouze jeho semenáčky. Na 
tento fakt je proto důležité myslet 
při obnově lesních porostů.

Děkujeme všem účastníkům za 
pozornost a budeme se těšit na vi-
děnou na další exkurzi.

Mgr. Jan Doležal, Petra Štanclová

Chcete-li navštívit Štěpánov-
sko, můžete zvolit cestu zkratkou 
přes luka nebo jet po hlavní sil-
nici. Za řadami rodinných domků 
a bytovek uvidíte na pravé straně 
silnice nově zhotovené dětské hři-
ště a  u  něho vás upoutá rabátko 
s  nádherně fialovými keříky le-
vandulí. O  několik metrů dál na 
levé straně silnice stojí oranžový 
domek s  vývěsní vitrínou. Bohu-
žel zatím na něm není umístěna 
cedule místní knihovna a  osad-
ní výbor. V  pondělí 11.  červen-
ce  2022 tyto prostory navštívil 
letní tábor Mateřského centra 
Ratolest Týniště nad Orlicí v  tak 

hojném počtu dětí a  dospělých, 
že domeček doslova „praskal ve 
švech.“ Byla to nádhera. Téměř 
40 dětí s  maminkami a  tatínky 
se přišlo podívat do štěpánovské 
knihovny a  prostorné místnosti 
osadního výboru. Zde se mohou 
scházet maminky s  dětmi. Jsou 
zde dětské hrací koberce, na kte-
rých si děti mohou stavět kostky, 
hrát si s auty, panenkami, plyšáky, 
stavebnicemi, balónky, malovat 
i  jen tak odpočívat a  povídat si. 
Rodiče se mohou občerstvit ká-
vou či čajem, děti šťávou. Mohou 
společně relaxovat. V  knihovně 
na děti i  dospělé čekají plné re-

gály knih. V  nabídce jsou detek-
tivky, romány, životopisy, nauč-
ná literatura, zajímavé cestopisy 
i  návody a  nápady pro šikovné 
ruce. Na děti zde čekají leporelka, 
pohádky, příběhy dětí i  zvířátek, 
historické povídky, knížky přímo 
určené chlapcům i  dospívajícím 
dívkám, dobrodružná literatura 
i  knihy o  přírodě, naučná téma-
ta, ale i  audioknihy. I  zde si děti 
mohou pohrát, zatímco si rodiče 
vybírají. Dále si malí návštěvníci 
mohou malovat i plnit určité úko-
ly. V knihovně se snažíme vyplnit 
požadavky čtenářů a knihy zajis-
tit z  Městské knihovny v  Týništi 

nad Orlicí. Soubory knih jsou 
pravidelně měněné i  doplňova-
né. Máme však jedno velké přání, 
a  to, aby do štěpánovské knihov-
ny chodilo více čtenářů, ať už těch 
nejmenších školáků či dospělých.

Velmi nás potěšila návštěva 
z  mateřského centra. Rády by-
chom poděkovaly paní Matuško-
vé, která přišla s nápadem ukázat 
rodičům a  dětem co zajímavého 
je i  v  okolních vesničkách. S  ra-
dostí budeme očekávat další ná-
vštěvníky.

Hanzlová Josefína, knihovnice
Štanclová Petra  

ředitelka MK Týniště n.O.

BOTANICKÁ VYCHÁZKA

DĚTI Z RATOLESTI NAVŠTÍVILY MÍSTNÍ KNIHOVNU VE ŠTĚPÁNOVSKU



PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ZŠ ALBRECHTICE N. O. A LÍPA N. O. S JANOU RYCHTEROVOU
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Půjčovní doba o prázdninách:
Dospělé oddělení

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Dětské oddělení
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30



strana 26

Oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí, z. s., si vás dovoluje pozvat 
v  neděli 7.  srpna  2022 od 9.30 
hodin na tradiční letní atletické 
memoriály a veřejné závody, které 
proběhnou na atletickém stadio-
nu SK Týniště nad Orlicí, z. s. Zá-

vodů se zúčastňují žáci, žákyně až 
muži a  ženy ze všech oddílů ČR 
a  také i  atleti ze zahraničí. Sou-
těžit se bude v  běžeckých disci-
plínách na 100, 400 a  800 m, ve 
skocích do dálky, výšky a  o  tyči, 
ve vrhu koulí a  hodech, diskem 

a kladivem. Mezi atletickými me-
moriály to budou letos 24. ročník 
memoriálu Ing. Františka Mato-
nohy ve skoku do dálky mužů, 17. 
ročník memoriálu Karla Bednáře 
ve skoku do výšky mužů a 7. roč-
ník memoriálu Jindry Podhorní-

ka ve skoku o tyči mužů.
Budeme rádi za pomoc při 

organizaci mítinku jak zúčast-
něným funkcionářům SK, atle-
tickým rozhodčím a  dobrovolní-
kům.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

Tanečně mažoretkový tým LIL-
LYANE se účastnil "MVF  XVII. 
EUROPEAN MAJORETTE 
SPORT CHAMPIONSHIP 22.  – 
26.  06.  2022 " s  pódiovou choreo-
grafií Kocour v botách, v kategorii 
pódio pom kadet, kde tančí 23 dí-
vek ve věku 7-12 let. Do této skupi-
ny dojíždějí tančit i děvčata z Týni-
ště nad Orlicí. U této mažoretkové 
asociace startovala úplně poprvé na 
Mistrovství Evropy. Byla zde tedy 
úplnými nováčky s neznámým jmé-
nem. A jak to tedy bylo? V pondělí 
20.  6. ve večerních hodinách tým 
LILLYANE vyjel vstříc novému 
dobrodružství. Tím byla jeho účast 
na XVII. MISTROVSTVÍ EVRO-

PY MWF 2022, na kterou postoupil 
z  finálového kola MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY CMA. MIST-
ROVSTVÍ EVROPY MWF se jako 
tým LILLYANE účastnil úplně po-
prvé. Po finálovém kole MČR pro-
bíhaly v  choreografii zase změny, 
některé dokonce na poslední chvil-
ku při trénincích v  Chorvatsku. 
Osm jejich týmových děvčat tzv. 
„stálic“ už tušilo, co je při téměř tý-
denním pobytu v Chorvatsku čeká. 
Ale pro jejich 15 děvčátek úplných 
nováčků, mažoretkami nepolíbe-
ných, které v choreografii tančí a do 
týmu dochází od září 2021, to byla 
novinka. Den v Chorvatsku začínal 
brzkým ranním tréninkem a končil 

večerním tréninkem. Přes den byla 
zábava a koupáníčko u moře. Hol-
čičky se velmi dobře přizpůsobily 
a makaly co jim dech a síly stačily. 
A jaká byla odměna? Neuvěřitelný 
úspěch. Lillyanky se na XVII. ME 
MWF v  Zadaru probojovaly do 
TOP 6 a  umístily se na krásném 
4.místě. Od třetího místa je dělilo 
pouhých 0,25 setinek. Co víc dodat. 
Euforie a nadšení bylo veliké. Vůle, 
píle, odhodlání, ale také dětská 
přání, dokážou dělat zázraky. Na 
všechny dívky jsou trenérky neuvě-
řitelně pyšné. Na začátku soutěžní 
sezóny je zařadily rovnou mezi 
profíky a doufaly, že potenciál, kte-
rý v nich viděly při trénincích také 

ukáží. A ony to dokázaly! Trenérky 
také moc a moc děkují všem rodi-
čům a příbuzným Lillyanek, kteří je 
do Chorvatska doprovázeli a s děv-
čaty velmi pomáhali. Byli skvělí. 
Spolupráce byla úžasná a  podpo-
ra neskutečně veliká. Také děkují 
všem, kteří jim fandili na dálku. 
I  toto pro ně byla velká motivace 
a silný hnací pohon.

XVII.ME MWF PÓDIO POM 
KADET "KOCOUR V  BO-
TÁCH"  – 4.MÍSTO  – TOP 6 z  je-
denácti soutěžních choreografií 
v jejich kategorii.

Mirka L. Knajflová
barevné fotografie na str. 2

POZVÁNKA NA TÝNIŠŤSKÉ ATLETICKÉ MEMORIÁLY A VEŘEJNÉ ZÁVODY

MAŽORETKY LILLYANE OPĚT SLAVILY ÚSPĚCH

Dobrý den, spoluobčané,
chvíli jsme přemýšleli, zda se 

s  vámi podělit o  naši zkušenost 
s  komunikací s  radnicí v  Týniš-
ti nad Orlicí a  panem Nadrcha-
lem. Rozhodli jsme se to udělat.

Těší nás, že Týniště je město, 
kde se dá bezpečně a  spokojeně 
žít. Radnice pokračuje v úpravách 
a opravách různých míst. Jednou 
z  posledních dokončených akcí 
byla i cyklostezka do Petrovic.

Tuto opravu asi zaregistrovala 
většina z  nás. Relativně brzy po 
otevření se na povrchu objevi-

ly boule a  vypoukliny, které pro 
cyklistu byly téměř neznatelné, 
ale pro bruslaře byly velmi ne-
příjemné. Na toto zjištění jsme 
upozornili pana Nadrchala, úřad. 
V  podobné době jsme na stejné 
téma zaregistrovali i  divoké dis-
kuze na sociálních sítích, které 
barvitě líčily,  jak se všechno od-
flákne a daňový poplatník to zno-
vu zaplatí atd. atd.

Pro nás bylo zásadní, že radni-
ce, po praktickém zjištění/prově-
ření panem Nadrchalem, zjednala 
nápravu v  rámci cca 1-2 týdnů, 

což se domníváme, že je skvělé 
a mělo by být zmíněno.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat za rychlou a praktickou reak-
ci.

Mějte se hezky
Tereza a Petr

Velké poděkování panu staros-
tovi Liboru Koldinskému a  panu 
Zdeňku Hejnovi za realizaci po-
žadavku u řeky Orlice.

Za všechny milovníky koupání 
děkuje

Marie Šmídová

PŘIŠLO DO REDAKCE
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Vážení, jsme v  Narnii! U  pol-
ských hranic v obci Vižňov skupina 
odvážných dětí a trpělivých vedou-
cích zažívá druhý červencový týden 
jedno neuvěřitelné dobrodružství 
za druhým.

V magickém světě plném mluví-
cích zvířat a  chrabrých rytířů dě-
láme, co umíme, abychom Týništi 
neudělali ostudu. Pomáháme stavět 
města a  hráze, zprostředkováváme 
mírová jednání, a  kde diplomacie 
selže, neváháme se vrhnout do bi-
tevní vřavy.

Není to samozřejmě jen samá 
práce a povinnosti. Rádi si ve vol-
ném čase zahrajeme deskovky, 
posedíme u  ohně s  kytarou, nebo 

vyrazíme na výlet.
Zázemí na turistické chytě nám 

poskytuje luxus téměř nevídaný 
na tradičních táborech. Pohodlné 
ležení, čisté toalety v  dostatečném 
počtu, teplá voda ke sprchování - 
nic z toho nezastíní skutečnost, jak 
dobře nám tu vyváří Eva Jenčíková 
za pomoci určené služby. Mamin-
ky, nebojte se svým ratolestem ob-
čas svěřit škrábání brambor a mytí 
nádobí. Vždyť přece práce šlechtí!

Tábor ve Vižňově se tak pro nás 
všechny opět stává zdrojem nových 
přátelství a  zážitků. Čas letí rych-
lostí blesku a než se nadějeme, bu-
deme sedět ve vlaku zpátky domů. 
My ale dobře víme, že naše dobro-

družství tím rozhodně nekončí a už 
teď se těšíme, jak to tu bude super 
příští rok.

Jiří Linhart

Táborová hymna
J.Linhart, J. Vaník, D. Kukla

My jsme vyšli v noci ven,
kde svítí jasná lampa jen,
vážení, jsme v Narnii,
jestli to není sen!

R: Dlouhá je narnijská noc,
černé mraky a bojů moc,
máme teď rozkazy dva,
tak mlč a drž se lva.

Tahle země vzdálená,
za skříní se prý rozléhá,
ten kdo se v ní ocitne,
hodně si zaběhá.

R:
Banditů se nebojím,
s mým štítem se jim postavím,
a když mě Aslan povolá,
přispěchám s mečem svým.

R:
Teď když roztál tuhý mráz,
postavíme novou hráz,
v zemi vládne klid a mír,
tak pojďte mezi nás.

2x R:

LETNÍ TÁBOR - VIŽŇOV - NARNIE

Tak jsme zase po dvou letech vy-
jeli. Horská chalupa už na nás če-
kala. „Přijeli jsme na Říčky tak se 
těšte lidičky.“ Tak zní už po mnoho 
let heslo prvního dne. Tanečnice se 
rozdělily do dvou oddílů, vymysle-
ly si jména a  bojový pokřik, který 
každé ráno a večer při nástupu na 
hlášení předváděly i  s  malým ta-
nečkem. Malé Sovičky hlásily: „My 
jsme malé Sovičky, máme chytré 
hlavičky, naše velké oči s  hlavou 
se nám točí, na hvězdy se kou-
káme, nahlas při tom houkáme, 
z  peří máme obleček, sledujte náš 
taneček. Hů, hů, hů.“ Velké Orlice 
se nedaly zahanbit: „My jsme dra-
vé Orlice, lovíme malé sovice, na 
útěk nemají žádnou šanci, skončí 
uvařené v  našem hrnci, když vy-
táhneme svoje drápy, každý se nás 
musí báti.“ Přes bojovný tón byly 
vztahy mezi oběma oddíly přátel-
ské a  hravé. Tančilo se hodně, ve-
doucí připravili zajímavé taneční 
kreace v  různých stylech a  základ 
pro další sezónu bude určitě zají-
mavý. Nechyběly výlety, navštívili 
jsme „motýlí horu“ Zakletý a men-
hiry v  Říčkách, dělali jsme různá 

tvoření, míčové hry a  také tradič-
ní tábornické dovednosti a  s  nimi 
spojené závody. Velký táborový zá-
vod zahrnuje dovednosti jak fyzic-
ké zdatnosti a  orientace v  terénu, 
tak i myšlení, protože po vyluštění 
morseovky musela tříčlenná druž-
stva na 5 zadaných slov vymyslet 
báseň. Přečtěte si několik básniček 
na slova: tanec, skákat, díra, výt, 
hyena.

„Na Říčkách máme rádi tanec, 
přijeli jsme skákat jako kanec,

Pokud nás nelapí díra v  trávě, 
nebudeme výt jako mládě k  velké 
krávě.

A pokud nás nechytí výt na stez-
ce odvahy, neztratíme ani kus své 
skvělé povahy.

A  i když taková není naše hygi-
ena, nemusela by se za nás stydět 
žádná hyena.“

„Po obloze měsíc skáče, hyena 
tiše pláče.

V díře tiché vytí, stalo se strašné 
krveprolití.

Byl to krutý tanec, rozpáral ji ka-
nec.“

„Nad námi v  bytě sousedka je 
bývalá baletka.

Skáče nám nad hlavou jako 
hroch a vypadá jak tlustý hoch.

Směje se jako hyena, nic jí neříká 
hygiena.

Ve stropě se nám tvoří díra, jímá 
se nás zlá víra.

Chce si s námi tanec dát, začíná-
me se hystericky smát,

Než tohle absolvujem’, raději se 
přestěhujem’. (Autor špatně vyluštil 
slovo „výt“ a  zaměnil ho za slovo 
„byt“.)“

Nechyběly ani tradiční borůvky 
a  s  nimi kynuté borůvkové kned-
líky, výroba bábovek, na jejichž 
ingredience si museli účastníci 
pořádně rozhýbat kostry, a  letos 
jsme také na závěr navštívili míst-
ní ples pod širým nebem v Říčkách 
a  k  plesové zábavě jsme si také 
„střihli“ nové předtančení, které 
jsme celý týden trénovali.

Bylo to krásné a uteklo to rychle 
jako vždycky. Těšíme se na novou 
sezónu v DDM Týniště n. O.

Vaše CCG Dance
 

TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY 2022
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Dobruška – náměstí F.L. Věka 22
Kostelec nad Orlicí - Palackého náměstí 25
Rychnov - Panská 25 – levý horní roh náměstí
Týniště - 17. listopadu 222 – 100m od náměstí
Ústí - T.G. Masaryka 127 – 50m od náměstí

PRODEJ  SERVIS  INTERNET

8 jádrový procesor
systém Android 11
4GB RAM | 64GB interní paměť
displej 6,5“ FHD+ 2400x1080
fotoaparát 48 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx
čelní fotoaparát 8 Mpx
čtečka otisků prstů|NFC|LTE|5G

displej 2,4“ 220 x 176 px
GSM pásmo 900/1800 MHz
FM rádio|Bluetooth
pohotovostní doba až 10 dní
doba hovoru až 4 hodiny
doba nabíjení přibližně 3 hodiny
nabíjení přes micro USB

8 jádrový procesor
systém Android 11
6GB RAM | 128GB interní paměť
6,43“ FHD+ DotDisplay 2400x1080
fotoaparát 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2Mpx 
čelní fotoaparát 8 Mpx
boční snímač otisků prstů

8 jádrový procesor
systém Android 11
6GB RAM 128GB intérní paměť
displej 6,5“ Full HD 2400x1080
fotoaparát 64 Mpx + 12Mpx + 5Mpx +5Mpx
čelní fotoaparát 32Mpx
rozpoznání obličejem, čtečka otisků 

8 jádrový procesor
systém Android 10
2GB RAM 32GB interní paměť
displej 6,53“ HD+ 1600x720
fotoaparát 13 Mpx 
čelní fotoaparát 5 Mpx
odemykání obličejem , LTE, GPS

6,6“ FHD+ displej (2408x1080)
systém Android 12, Dual SIM
8 jádrový procesor, RAM 4GB
vnitřní paměť 64GB + MicroSD
čtečka otisků prstů na boku telefonu
fotoaparát: zadní 50+5+2+2 Mpx, 
přední 8 Mpx

8 jádrový procesor
systém Android 11
4GB RAM 64GB interní paměť
displej 6,6“ FHD+ 2400x1080
zadní fotoaparát 48 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx
čelní fotoaparát 8 Mpx
dual sim, NFC, LTE 5G

8 jádrový procesor
systém Android 12
8GB RAM 128GB interní paměť
6,55“ P-OLED 2400 × 1080 | 144Hz
fotoaparát 50 Mpx
přední fotoaparát 32 Mpx
čtečka otisků v displeji | LTE | GPS | NFC

POCO M3 Pro
5G

CPA Halo 11

Xiaomi Redmi
Note 11S

Xiaomi Redmi 9A

Samsung galaxy A52Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A22

Motorola Edge 30 

4 990 Kč 

990 Kč 

6 999 Kč 

8 599 Kč 

2 699 Kč 

4 699 Kč 

5 799 Kč 

10 990 Kč 

4 399 Kč

890 Kč

6 499 Kč

7 499 Kč

2 299 Kč

4 399 Kč

5 389 Kč

10 590 Kč

INTERNET
OD 199 Kč MĚSÍČNĚ

INDIGO podporuje fotbal v regionu

Cena od 299 Kč

LETNÍ OCHRANA TELEFONU

prodejny a servisní místa INDIGO v regionu
LETNÍ AKCE

umí telefony

„Díky partnerství se společností IndiGO group s.r.o. se 
nám podařilo všem rozhodčím zajistit špičkové oblečení, 
které budou používat při svých cestách na fotbalové 
zápasy. Jedná se o teplákovou soupravu, triko, kraťasy 
a sportovní tašku, vše značky Adidas. Naším cílem je, 
abychom zvýšili prestiž rozhodčích. Snažíme se makat na 
tom, aby se řízení soutěží zkvalitnilo po všech stránkách,“ 
říká předseda komise rozhodčích Jan Dušek.

OGI

SPECIÁLNÍ OCHRANA NA MÍRU a NA POČKÁNÍ - VYSOKÁ KVALITA a RYCHLOST APLIKACE

V prodejnách INDIGO můžete dopřát precizní ochranu displejům na mobilních telefonech, menších i větších 
tabletech, ale také nositelné elektronice, kam patří například chytré hodinky. Dokonce lze aplikovat speciální, 
několikavrstvou fólii i na běžné náramkové hodinky různých průměrů. 

A navíc během července a srpna

Během prázdnin dárek ke každému telefonu:
1 hodina servisu pro Váš počítač nebo notebook +

-25%


