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A) schvaluje
 

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1596 o  výměře 209 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí a  části po-
zemku p. č. 1597 o  výměře 31 
m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro ***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 05. 2017 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

2. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o čerpání fondu investic dle § 31 
odst.2a) zákona č. 250/2000 Sb. 
do výše Kč 174.990,– bez DPH 
na pořízení třífázové elektrocen-
trály HONDA ECT 7000, kontej-
neru pro PORTÝR 5 s bočnicí 80 
cm – 2 ks a kontejneru pro POR-
TÝR 5 s bočnicí 60 cm. Majetek 
bude nakoupen do vlastnictví 
zřizovatele.

3. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o schválení číselníku prací – zú-
čtovací list a ceník prací.

4. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Dědičové Marcele, bytem 
***, na období od 1.  5.  2017 do 
31. 10. 2017.

5. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Čechové Pavlíně, bytem 
***, na období od 1.  5.  2017 do 
30. 4. 2018.

6. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Kubcové Nikole, bytem 
***, na období od 1.  5.  2017 do 
31. 7. 2017.

7. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. Zabilanské Martě, bytem 
***, na období od 1.  5.  2017 do 
30. 4. 2020.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Látové Šárce, bytem *** na obdo-
bí od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020.

9. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Prodloužení ulice Pod-
boří v  Týništi nad Orlicí“ firmu 
STAVITELSTVÍ DS, s.r.o., Mí-
rová 1446, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 25932381, za cenu 
295 907,07 Kč s  DPH a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

10. Smlouvu o  umístění navádě-
cí cedule na sloup veřejného 
osvětlení pro Lucii Zahálkovou: 
1 ks za 500 Kč + DPH a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

11. Umístění paní Kacálkové Anny 

(roč. 1931) do uvolněného bytu 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
v Týništi nad Orlicí.

12. Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě 
č. 7720645764 uzavřené mezi 
městem Týniště nad Orlicí a po-
jišťovnou Kooperativa, a.s., Pra-
ha 8 a  ukládá starostovi města 
dodatek podepsat.

13. Volební řád pro volby členů 
Školské rady Základní školy Tý-
niště nad Orlicí.

14. Vyhlášení konkurzního řízení 
na místo ředitele Základní školy 
Týniště nad Orlicí v řádném ter-
mínu (v  roce 2018) na základě 
podnětu Školské rady ZŠ Týniš-
tě nad Orlicí.

15. Souhlas se zvýšením nejvyššího 
povoleného počtu žáků školní 
družiny, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Týniště nad Or-
licí, okres Rychnov nad Kněž-
nou, ze 135 na 160 s  účinností 
od 1. 5. 2017 a s podáním žádos-
ti o provedení této změny v rejs-
tříku škol a školských zařízení.

B) Bere na vědomí

1. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  příspěvko-
vé organizaci Mateřská škola 
U Dubu, Týniště nad Orlicí.

2. Kritéria pro přijetí dětí do Ma-
teřské školy – U Dubu na školní 
rok 2017/2018.

3. Zápis z  jednání Sociální a  zdra-
votní komise ze dne 23. 4. 2017.

C) ukládá

1. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U Dubu, Týniště nad Orli-
cí, odstranit nedostatky zjištěné 
při veřejnosprávní kontrole.

T: 29. 5. 2017 Odpovídá: Bc. Alena 
Ullrichová
2. Rada města projednala účetní 

závěrku Základní školy Týniště 
nad Orlicí za rok 2016 a ukládá 
řediteli ZŠ Týniště nad Orlicí do-
ložit přijatá nápravná opatření 
a doložit opravy zjištěných chyb 
a nedostatků z finanční kontroly 
(včetně směrnic) v jedné zprávě.

T: 26. 5. 2017
Odpovídá: Mgr. Milan Kajn

D) Revokuje

1. Usnesení z  Rady města Tý-
niště nad Orlicí č. 67 ze dne 
12.  4.  2017, bod A  2: Výjimku 
z  počtu žáků ve školní družině, 
a  to o  8 žáků na celkový počet 
160 pro Základní školu Týniště 
nad Orlicí.

   

A) schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Or-
licí dle žádosti navýšení limitu 
mzdových prostředků o  částku 
Kč 17.265,00. Po navýšení bude 
limit mzdových prostředků pro 
rok 2017 ve výši Kč 989.265,00.

2. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí dle žádosti navýšení limitu 
mzdových prostředků o  částku 
Kč 237.300,00. Po navýšení bude 
limit mzdových prostředků pro 
rok 2017 ve výši Kč 9.894.130,00.

3. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou, vyřazení 
dlouhodobého majetku dle žá-
dosti. Jedná se o zastaralý a ne-
funkční majetek.

4. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
žádost o  vyřazení rozkládacího 
pódia a  jeho následného převe-
dení Službám města Týniště nad 
Orlicí, IČO: 42885086.

5. Nákup věcných cen na akci be-
nefičního turnaje starých gard 
v  kopané na fotbalovém hřišti 
v  Křivicích dne 17.  6.  2017 do 
částky 1000 Kč.

6. Umístění sídla spolku Český 
svaz včelařů, z.s., Základní orga-
nizace Týniště nad Orlicí, IČ 750 
75 181 na Městském úřadě v Tý-
ništi nad Orlicí, Mírové náměstí 
90, 517 21.

7. Změnu licence jízdního řádu 
linky 660577 Rychnov nad 
Kněžnou – Kostelec nad Orlicí 
– Týniště nad Orlicí – Hradec 
Králové s platností od 1. 5. 2017.

8. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a  smlouvu 
o právu provést stavbu č. IE-12-
2006462/VB/02, akce „Týniště 
nad Orlicí, Petrovice – rek nn 
k  čp 60“ mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a  budoucí 
povinná město Týniště nad Or-
licí a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

9. Změnu zařazení části komuni-
kace na pozemku p.č. 455/7 od 
č.p. 59 po č.p. 104 v obci Týniště 
nad Orlicí a k.ú. Štěpánovsko do 
kategorie místní komunikace.

10. Pověření paní Evy Kašparové 
oprávněnou osobou ve smyslu 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v platném znění.

11. Vítěze poptávkového řízení na 
komplexní služby – podání žá-
dosti, studie proveditelnosti, 
administrace projektu, veřejná 
zakázka a udržitelnost, a to spo-
lečnosti CEP Hradec Králové za 
celkovou cenu ve výši 195 000 
Kč bez DPH a  ukládá staros-
tovi města podepsat jednotlivé 
smlouvy na akci: „Cyklostezka 
Křivice – Týniště nad Orlicí“, 
průběžně dle jednotlivých čás-
tí. Příkazní smlouva 01 – zpra-
cování žádosti a  administrace 
projektu v  případě obdržení 
Rozhodnutí o  dotaci – cena 
65 000 Kč bez DPH, nezpůso-
bilý výdaj. Smlouva o  dílo 02 
– zpracování závazného pod-
kladu Studie proveditelnosti 
dle přílohy č. 4 Specifických 
pravidel výzvy – cena 40 000 
Kč bez DPH, způsobilý výdaj. 
Příkazní smlouva 03 – řízení 
veřejné zakázky – cena 40 000 
Kč bez DPH, způsobilý výdaj. 
Smlouva o  poskytování služeb 
04 – udržitelnost projektu, zá-
věrečná fáze projektu (po dobu 
5 let) – cena 10 000 Kč/1 x MZ 
(5 zpráv).

12. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku s  názvem 
„Regenerace zahrady MŠ 
v Týništi nad Orlicí“ firmu Ing. 
Petr Pelouch, Rokitanského 
74, 500 03 Hradec Králové, IČ: 
40769518, s  nabídkou nejnižší 
ceny 3 386 813,36 Kč bez DPH 
a ukládá starostovi města s vítě-
zem smlouvu podepsat.

13. Záměr pronájmu části budovy 
čp. 937 na pozemku p. č. 1765/5 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

14. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí s  využitím na zahrádku. 
Jedná se o  lokalitu U  Dubu za 
mlýnem - Broučkova kolonie.

15. Pana Luboše Rydrycha a  paní 
Janu Křišťákovou za zřizovatele 
do Školské rady Základní školy 
Týniště nad Orlicí.

16. Směrnici, kterou se stanovu-
jí pravidla přidělování bytů 
zvláštního určení v  domech 
s pečovatelskou službou v Týni-
šti nad Orlicí.

B) Bere na vědomí

1. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  příspěvkové 
organizaci Dům dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí.

2. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí k  provedené 
veřejnosprávní kontrole.

3. Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodařeni města Týniště nad 
Orlicí za rok 2016.

ZPRáVY Z RADNiCE

usnesení č. 68
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 24. 04. 2017

usnesení č. 69
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 15. 5. 2017

VYPlATÍmE EXEkuCE NA VAŠÍ NEmOViTOsTi A  DAlŠÍ 
DluhY. TEl: 777055294

řádková inzerce



   

4. Použití finančních prostřed-
ků z  rozpočtu Městské policie 
Týniště nad Orlicí původně na 
nové strážníky ve výši 50 000 Kč 
na pokrytí nákladů mezd asis-
tenta prevence kriminality po 
dobu 3 měsíců s  tím, že částka 
ve výši 48 000 Kč bude vrácena 
zpět úřadem práce a  2000 Kč 
bude hrazeno z prostředků obce 
(např. výkon práce o  víken-
dech). Vybavení asistenta pre-
vence kriminality bude hrazeno 
také z  prostředků obce - v  roz-
počtu městské policie původně 

na nové strážníky.
5. Plnění rozpočtu města Týniště 

nad Orlicí k 31. 3. 2017.

C) ukládá

1. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
odstranit nedostatky zjištěné při 
veřejnosprávní kontrole.

T: 16. 6. 2017 
Odpovídá: Jana Kalousová
2. Zajištění právní formy řešení 

duplicitního zápisu vlastníka po-
zemku par. č. 66/7 v k. ú. Týni-

   
Dochází k  další fázi plánované 

rekonstrukce na náměstí, která za-
hrnuje repasování Mariánského 
sloupu. Jedná se o poměrně drahou, 
ale každopádně nutnou a potřebnou 
opravu historické památky, na které 
je již znát zub času a která byla v mi-
nulosti vandaly poničena. S  ní je 
spojeno i odstranění čtyř kolem sto-
jících stromů. Zastupitelstvo města 
na svém 19. zasedání dne 13. břez-
na 2017 rozhodlo o pokácení lip na 
náměstí již po únorové větrné smrš-
ti, kdy na některých stromech došlo 
k  odlomení silných větví. Obratem 
vypracovaný dendrologický posu-
dek jen potvrzuje dlouhodobě velmi 
špatný stav dřevin na obou ostrův-
cích na náměstí a doporučuje jejich 
pokácení a následnou obnovu.

Samozřejmě dojde k  postupné 
úpravě vzhledu na obou místech, 
o čemž bude veřejnost informována, 
i k výsadbě nových stromů. V sou-
časné době bude probíhat zmíněné 
restaurování historického sloupu, 
které by mělo být dokončené do 
konce prázdnin. Občané budou 
moci zajímavou práci restaurátorů 
sledovat, poněvadž bude probíhat 
na místě. Nejdříve ještě bude nut-
né snížit terén ostrůvku vzhledem 
k  doplnění schodu a  především 
k budoucí ochraně proti vlhkosti.

Po dokončení restaurátorských 
prací bude prostor kolem pomníku 
osazen znovu čtyřmi stromy, které 
dotvářejí estetičnost místa a  mají 
určitou symboliku spojenou právě 
s tímto prostorem.

Libor Koldinský, starosta města

Postup restaurování 
mariánského sloupu

16.  května  2017 byly zahájeny 
restaurátorské práce na Marián-
ském sloupu v  Týništi nad Orlicí. 
Nejdříve byla rozebrána druhotná 
dlažba v prostoru mezi balustrádou 

a  schodištěm sloupu. Tyto dlaždice 
budou nahrazeny novým, kamen-
ným schodem a prostor mezi tímto 
schodem a balustrádou bude znovu 
zadlážděn s  vyspádováním odtoku 
dešťové vody. Nový schod byl zamě-
řen. Nyní je možné z nového kame-
ne vysekat v dílně čtyři části schodu 
a připravit k osazení. Jako materiál 
na schody bude použit božanovský 
pískovec. Mezi tím ostatní restau-
rátoři budou pracovat na místě na 
jednotlivých částech kamenných 
prvků Mariánského sloupu. Kolem 
sloupu bylo postaveno lešení a sloup 
byl zafixován, aby nedošlo ke sta-
tickému posunu, než bude osazen 
nový schod. Povrch kamene slou-
pu bude nyní očištěn od usazených 
mechů a nečistot. K tomuto čištění 
se používají chemické prostředky 
odstraňující mechy a  biologické 
usazeniny. Nečistoty a černou krus-
tu na povrchu kamene budeme čistit 
pomocí tlakové páry. Restaurátor-
ské postupy nemohou navazovat 
bezprostředně na sebe. Po očištění 
je potřeba, aby povrch kamene vy-
schnul, a pak bude kámen chemicky 
zpevněn a injektován v partiích, kde 
je struktura původní hmoty naru-
šena korozí. Tyto chemické látky 
obnovují vazby mezi jednotlivými 
křemičitými zrnky pískovce. Ten-
to proces od doby aplikace trvá tři 
týdny. Mezi tím je možné pracovat 
na obnově spárování. Chybějící ka-
menná váza bude doplněna kopií 
vytesanou z  přírodního kamene. 
Levá zadní váza bude demontována 
a podle ní bude v ateliéru vytesaná 
kopie. Obě pak budou osazeny na 
místo rohových sloupků. Práce na 
kopii vázy bude trvat zhruba jeden 
měsíc. Zatím budou restaurátoři 
pokračovat na restaurování povr-
chu původních kamenných částí. Po 
zpevnění kamene je možné provést 
plastickou retuš odlomených a  na-
rušených částí. K  tomu se používá 

   

ště nad Orlicí a pozemku par. č. 
1045/10 dle GP č. 1739-18/2017 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

T: 31. 5. 2017
Odpovídá: Mgr. Ivana Polášková
3. Zařadit do jednání ZM nabíd-

ku Lesního družstva Vysoké 
Chvojno na odkup chaty parc. č. 
4700/10, k.ú. Holice v  Čechách, 
evidenční číslo chaty 79, s  vyu-
žitím předkupního práva prode-
je chaty umístěné na pozemku 
v  podílovém vlastnictví měst 
a  obcí spravovaných Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno. RM 

odkup nedoporučuje.
T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

   

směs umělého kamene probarvená 
podle místa, na které je nanášena. 
V místech větších domodelovaných 
částí se tmel nanáší na jemnou nere-
zovou armaturu. Po vytvrdnutí a vy-
zrání tmelů se tyto tmely zabrušují 
a  provádí se jemné plastické a  ba-
revné retuše. Po dokončení tmelení 
a osazení všech nových kamenných 
dílů a  po vyspárování se provede 
konzervace a  hydrofobizace povr-

chu chemickými prostředky, které 
do budoucna kámen chrání a odpu-
zují vodu.

Průběh prací bude fotograficky 
dokumentován. Práce byly zahájeny 
16. května a dokončeny by měly být 
do konce srpna tohoto roku.

Petr Váňa,  
akademický sochař a restaurátor

...fotogalerie na 2. straně obálky
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REsTAuROVáNÍ kAmENNéhO slOuPu sE sOChOu PANNY mARiE A kAmENNé BAlusTRáDY



   

Tentokrát v neděli 30. dubna se 
v Týništi nad Orlicí v areálu půj-
čovny lodí Rampa sport odehrály 
už tradiční 10. Čarodějnice, spo-
jené s  malým divadelním a  hu-
debním festivalem. Na programu 
byla dvě divadelní představení 
a  celkem 6 kapel, kulturní večer 
pak uzavřel DJ.

Počasí i  letos vyšlo nádherně, 
i  když se leckdo vzhledem k  ne 
příliš prosluněnému předcho-
zímu týdnu mohl právě o  toto 
strachovat. I  díky tomu se mohli 
pořadatelé z domácí kapely Band-
-a-SKA a hostitelé z Rampa spor-
tu těšit z velice početné návštěvy, 
dle prvních odhadů ještě vyšší, 
než tomu bylo v letech minulých.

Letošní novinkou bylo jedno 
podium navíc, díky němuž se po 
celou dobu festivalu něco dělo. 
Kulturní program zahájilo letos 
už ve 12 hodin na hlavním pó-
diu dětské Divadlo Malých herců 
z Českého Meziříčí s  jejich před-

stavením Noc na Meříčštejně, 
následované dalším již tradičním 
vystupujícím DS České Meziříčí 
s jejich Divadelní veselohrou Bylo 
nás pět. Zhruba od 16 hodin se už 
areálem začaly linout první tóny 
hudebního programu. Přestavbu 
hlavního podia vyplnila na ved-
lejší stagi zpěvačka Anett se svý-
mi folkovými písněmi a  na hlav-
ním podiu hned po ní vystoupilo 
největší hudební těleso progra-
mu, Hradecký big band Factorial! 
Orchestra pod vedením Zdeňka 
Boreckého, se svými zpěváky 
Zdeňkou Pozůstalovou, Bárou 
Pekáčovou a miláčkem Týnišťské-
ho publika, Martinem Růžou.

Jazzem střihnutou navozenou 
atmosféru prohloubilo vystou-
pení domácího SOS tria, které 
pokračovalo na malém podiu se 
svými instrumentálními aranže-
mi žánrových standardů. V  pro-
gramu na hlavním podiu pokra-
čovala kapela tentokrát z největší 

   

dálky, Falešná Ozvěna, která do-
razila až z Rakovníku. Ta už svým 
hudebním pojetím pořádně roz-
houpala první tanečníky a z pro-
storu pod podiem pomalu zača-
ly mizet lavičky na sezení. Další 
pauzu vyplnila opět Anett, ale 
také vyhlášení dětské soutěže 
o  Miss Čarodějnici, po kterém 
nastoupila konečně pořádající ka-
pela Band-a-SKA. Jako každý rok 
zde vystoupila s několika novými 
písničkami, tentokrát ale i  v  po-
někud pozměněném kabátě, zpě-
vák a frontman Michal Procházka 
se osvobodil od kláves a v areálu 
Rampa sportu se spustila zhruba 
hodinová smršť energie.

Do ideálně připraveného pub-
lika potom mohla nastoupit po-
slední kapela, headliner hudební-
ho festivalu Fast Food Orchestra 
z  Prahy, dnes již velice proslulá 
SKA-Raggae kapela, která udělala 
nádhernou tečku za povedeným 
odpolednem a  večerem. Jak už 

bylo zmíněno, o  samotný závěr 
a after party se postaral na vedlej-
ším podiu DJ Negast a u řeky Or-
lice se ještě tančilo a bavilo něko-
lik hodin po doznění posledních 
tónů Fast Food Orchestra.

Kromě kulturního programu 
byl po celý den k  dispozici také 
bohatý program pro děti, ať už 
ve formě různých her a  soutěží, 
projížděk na koních, skákacího 
hradu nebo zmíněné soutěži Miss 
Čarodějnice. Pro dospělé byla 
k  dispozici spousta jídla a  pití, 
celkem bylo v  provozu až 31 vý-
čepních kohoutů.

Na závěr se sluší poznamenat, 
že akce, ač si stále drží stejnou 
image, každý rok je vždy o  něco 
kvalitnější. Ať už to bylo krásným 
počasím, bohatým kulturním 
programem, čím dál lépe zvlád-
nutém zajištění občerstvení nebo 
od každého trochu, organizátoři 
za letošní rok zaslouží obrovskou 
pochvalu!

strana 05

10. ČARODěJNiCE V TýNiŠTi NAD ORliCÍ JsOu ZA Námi!



strana 06

   

V  letošním roce se uskutečnila 
nová a velmi povedená akce pořá-
daná Jezdeckým klubem Briliant 
– Petrovice, z.s., pro děti i jejich do-
spělý doprovod. Cílem bylo přivítat 
jaro v pohádkovém lese s plněním 
úkolů, které byly spojené s  jarem. 

V lese se nám schovali rytíři s koň-
mi, lesní žínka a  lesní muž s  vlky, 
rytíř, víla s pekelnicí s koňmi a také 
„ježibabička“ s  malým čarodějem 
a zakletým panem učitelem - koz-
lem Karlem.

Celé dopoledne nám přálo krás-

   

né počasí a  překvapila nás i  velká 
návštěvnost, vzhledem k  tomu, že 
šlo o první ročník. V příštím roce 
se opět v  dubnu budeme těšit na 
malé i  velké putovníky, kteří mají 
rádi přírodu a zvířátka.

Všem dobrovolníkům děkujeme 

za jejich čas a  nasazení! A  nadaci 
Agrofert za podporu našich aktivit 
s využitím koní!

Markéta Píšová

PuTOVáNÍ ZA JAREm 2017

sPOlEČENská kRONikA

     

Životní jubilea:

94 let Marie Škopová
 Františka Zahradníková
90 let Jitka Korbová
 Zdenka Nyčová
80 let Hana Čechová
 Ladislav Dvořák
 Alena Středová
 Alena Housarová
 Eva Kulšteinová

Vítáme na svět:

Filip Chaloupka
Samuel Řehák

Rozloučili jsme se:

Marie Bednářová (78)
Margita Cachová (62)
Klaudie Štanderová (81)

Zdeněk Holub (89)
Tomáš Martinec (44)
Josef Plašil (86)
Václav Štella (69)

Vzpomínka:
Dne 16. června 2017 uplyne jeden 
smutný rok od úmrtí našeho dra-
hého manžela, tatínka a  dědečka 
Ladislava Brože a 1. července vý-
ročí jeho nedožitých 72 let. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí.
Vzpomínky na tebe
však stále stejně bolí.

21. června to bude již 5 let, co nás 

opustila naše milovaná maminka 
a babička Marie Vanická.
S láskou a úctou vzpomíná Marké-

ta s rodinou.

Dne 4.  6. to bude již  13 let,  co 
nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček pan Jiří Burkoň 
a dne 14. 6. to bude již 11 let, co 

nás navždy opustila naše milova-
ná maminka,  babička paní Věra 
Burkoňová.
Nikdy na vás milovaní, nezapome-

neme, vaše dcera Kateřina a vaše 
vnoučata Adélka s Lukášem.

„Zhasly oči, které na nás s láskou 
hledívaly…“

4. června vzpomeneme již 13 let, 
co nám navždy odešel milovaný 
tatínek, dědeček pan Jiří Burkoň 
a 14. června vzpomeneme 11. vý-
ročí, kdy nás opustila drahá ma-
minka a  babička paní Věra Bur-
koňová.

S úctou a láskou vzpomíná 
a nikdy nezapomene dcera Renata 

a vnoučata Honza a Leonka.
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Vamberk

Potštejn

Choceň

Litomyšl

Kostelec n. Orl.

Týniště 
n. Orl.

Veliny

Častolovice

Ústí n. Orl.

Lanškroun

Kláštěrec 
n. Orl.

Letohrad

Žamberk

Bartošovice 
v Orl. h.

Říčky v Orl. h.

Šerlich

Pastviny

Opočno

Třebechovice p. O.

Přepychy

Solnice

Dobruška

Nové Město n. M.

6. ETAPA 
směr 
Šumperk

3. ETAPA 
ze směru Vrchlabí

4. ETAPA 

5. ETAPA 

DEšTNé V OrL. h.

ryChNOV N. KN.

ČEsKá TřEbOVá

rokytnice v Orl. h.

3. – 6. června 2017

www.mojeorlickehory.cz www.nakoledetem.cz

Projekt pro lidi, o lidech a s lidmi.

3. ETAPA – 3. 6. (So) 
Vrchlabí • Hostinné • Dvůr Králové 
Česká Skalice • Nové Město n. M. 
Sněžné • Šerlich (vrcholová prémie) 
Deštné v Orl. h. (Penzion Kozí Chlívek)

4. ETAPA – 4. 6. (Ne) 
Deštné v Orl. h. (ObÚ) • Dobruška (nám.) 
Opočno • Přepychy • Třebechovice p. O. 
Týniště n. O. (Vodárenská věž) • Veliny • Choceň (nám.)
Borovnice (poutní místo Homole) • Kostelec n. O. (Nový zámek) 
Rychnov n. Kn. (nám.)

5. ETAPA – 5. 6. (Po) 
Rychnov n. Kn. (Letovisko Studánka) • Rokytnice v Orl. h. (u ZŠ) 
Bartošovice • Klášterec n. O. (u fotbal. hřiště) • Pastvinská přehrada (hráz) 
Žamberk (nám.) • Letohrad (nám.) • cyklostezka údolím Tiché Orlice 
Ústí n. O. (Městské muzeum – Hernychova vila) • Litomyšl • Česká Třebová (nám.)

6. ETAPA – 6. 6. (Út) 
Česká Třebová (nám.) • Lanškroun (nám.) • Štíty • Šumperk • Rýmařov • Bruntál

NA kolE děTEm 
v orlických horách a Podorlicku

(So 3. 6.)
(Ne 4. 6.)

(Ne 4. 6.)
(Po 5. 6.)

deštné v orlických horách – Vrchlabí: odjezd cca 17.30 h, ObÚ – po trase etapy tour
kostelec nad orlicí – deštné v orlických horách: Kostelec n. O. (6.35 h, náměstí) – Vamberk (6.50 h, náměstí) 
– Rychnov nad Kněžnou (7.15 h, autobusové nádraží) – Kvasiny (7.30 h, konzum) – Deštné v Orlických horách (8.00 h, Národní dům)
Rychnov nad kněžnou – dobruška – opočno: odjezd 17.30 h autobusové nádraží
Česká Třebová – Rychnov nad kněžnou: odjezd 17.30 h, autobusový terminál – po trase etapy tour

SPECIÁlNě VYPRAVENÉ CYkloBUSY (KAD Vrchlabí, Audis Bus Rychnov n.Kn.)

PřIdEjTE SE k NÁm, 
projeď te si destinaci 

společně s Josefem 
Zimovčákem 

A PomozTE 
děTEm!

Podpořte projekt 
i vy, třeba svou účastí 
v pelotonu či v místech 
jeho dojezdů nebo
jeho finanční podporou
do veřejné sbírky.

Trasa 
destinací 
celkem

101 
km

112 
km

109 
km

117 
km

B

C

d

A

A

C

B

d

● cílová místa 
jednotlivých etap

● místa zastávek

256 km

Vydala Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.
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DDm sluNÍČkO - AkCE ČERVEN
   

■ sobota 17. 6. TuRNAJ mÖlkkY
 Od 10 hod. se na stadionu SK Týniště uskuteční turnaj čtyřčlenných 

družstev v Mölkkách, který je zároveň kvalifikací na MS. Mölkky jsou 
zahradní hra vhodná pro všechny věkové kategorie. Zveme rodin-
né týmy, týmy kamarádů nebo párů, aby se k  nám přidali. Doporu-
čujeme se přihlásit předem na ddmslunicko@seznam.cz nebo na tel.: 
725435732. Jednoduchá pravidla se naučíte na místě, nebo si domluvte 
na výše uvedených kontaktech trénink. Těšíme se na vás.

PROBěhlO VE sluNÍČku
 

show dance
Ve středu 19. 4. proběhlo v Kulturním domě závěrečné vystoupení na-

šich tanečních kroužků. Dopoledne se na programu vystřídala ve třech 
skupinách celá ZŠ Týniště a v podvečer pak diváci z řad rodičů, příbuz-
ných a dalších zájemců naplnili celé divadlo. Na přípravě se podílely taneč-
ní kroužky DDM - Rosegirls, CCG Dance a Pom Pom dance. Jejich členo-
vé předvedli, o nového se letos naučili a zopakovali i některé choreografie 
z  loňska. Pořadem provázel Jan Vrba. Poděkování patří všem vedoucím 
jednotlivých kroužků a jejich pomocníkům.

Divadelní představení
Dne 4. 5. 2017 se ve velkém sále Kulturního domu uskutečnilo před-

stavení divadelní skupiny Poškoláci a Poškoláci: Žárovky. Dopoledne děti 
předvedly 4 krátké pohádky svým spolužákům a kamarádům z prvního 
stupně ZŠ Týniště nad Orlicí. Poškoláci zahráli Sněhovou královnu, k níž 
scénář napsala šestnáctiletá Dominika Vondráčková, a pohádku O Kar-
kulákovi. Poškoláci: Žárovky potom předvedli pásmo příběhů Enšpíglova 
dobrodružství a komediální představení Afrikaaa!

Odpoledne se potom sál zaplnil rodiči, příbuznými a známými Poško-
láků. Ke čtyřem již jmenovaným představením se přidalo páté, které bylo 
uvedeno premiérově. Jednalo se o autorskou hru Pomsta Bohů ze starově-
kého Řecka, ve které olympští Bohové škodolibě ovlivňovali osudy oby-
čejných lidí.

Představení bylo pro Poškoláky letošním zakončením sezony, ale již teď 
spřádáme plány na příští rok, kdy se opět můžete těšit na přehlídku Po 
škole, závěrečné představení a naše jiné veřejné produkce.

Eva Jenčíková

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volejbalové výsledky dívek sk Týniště nad Orlicí

Celý rok pracují děvčata na zlepšování herních dovedností v minivolej-
bale a v  šestkovém volejbale a na turnajích pak mají možnost své umění 
prověřit. Zúčastňujeme se celoročního festivalu barevného minivolejbalu, 
kde se nám i letos podařilo navázat na úspěchy v předchozích letech, takže 
na republikové finále do Českých Budějovic v červnu pojedou i naši zástup-
ci. V oranžovém minivolejbale je to Šárka Jenčíková a Terezka Hübnerová, 
které si vybojovaly postup z 5. místa v kraji a v modrém minivolejbale bude 
Týniště reprezentovat trio Aneta Vacková, Laura Skořepová a Eliška Růžič-
ková, postup si pohlídaly z 2. místa v Královéhradeckém kraji. Účast dívek 
na finále je podmíněna aktivitou rodičů, takže i jim patří velký dík.

V šestkovém volejbale hrajeme v krajském přeboru finálovou skupinu B, 
kde jsme v polovině finálové části na 1. místě.

Eva Jenčíková

... fotogalerii naleznete na 4. straně obálky

   

Naše milé Sluníčko,
chtěli bychom Vám poděkovat za 
příjemně strávený prodloužený 
víkend. Od pátku 5. 5. do pondělí 
8. 5. 2017 jsme prožili ve vaší milé 
společnosti úžasnou „Hmyzáckou 
víkendovku“ na chatě Radost v Or-
lických horách.

V  průběhu těchto dnů jsme si re-
kreačně (někteří i  profesionálně) 
zasportovali, individuálně i  sku-
pinově zasoutěžili a  nechybělo ani 
kreativní výtvarné tvoření. Děti 
podnikly poznávací výpravy do 
okolního lesa, dospěláci si zpest-
řili večery napínavými deskovými 

   

hrami. Poslední večer nechyběla 
ani noční hra, při které všichni 
účastníci prokázali velkou odvahu 
a schopnost spolupracovat.
V  pondělí dopoledne jsme se roz-
jeli do svých domovů sice unave-
ní, ale zato plní báječných zážitků 
a vzpomínek.

Děkujeme Evě i  Zitě za prima ví-
kend a  už nyní se opět těšíme na 
další sluníčkovou akci pro rodiče 
s dětmi.

Adamcovi, Frodlovi a Kurakovi 
(spokojené rodinky z Libchav)

PODěkOVáNÍ sluNÍČku
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Pravidelně dvakrát za školní rok 
pořádá základní škola sběr papíru. 
V  říjnu a  v  dubnu, ke Dni stromů 
a  ke Dni Země, žáci, rodiče, učitelé 
ale i  další obyvatelé města nosí do 
dvou velkých kontejnerů kartony 
a papír. Touto akcí se žáci učí pomá-
hat při recyklaci druhotných surovin.

Vedení školy by chtělo poděkovat 
všem dětem, jejich rodičům, příbuz-
ným i  známým za aktivní účast ve 
sběru starého papíru a kartonu.

Vážíme si nejen množství, které 
obětaví rodiče přivážejí svými vozy, 
ale i  menších balíčků, jež žáci nosí 
sami.

Tentokrát odjížděly oba kontejne-
ry maximálně naplněny 16 588 kg.

Tradičně bylo odměněno dvacet 

nejlepších sběračů drobným dárkem 
a všem žákům bude z tohoto výdělku 
uhrazena peněžní částka za zhlédnu-
tí ukázky organizace Seiferos, která 
se stará o ptačí dravce. Ani na naše-
ho adoptivního hrošíka liberijského 
jsme nezapomněli.

Pořadí tříd I.st.:
1. místo 3. C 1 690 kg
2. místo 2. B 1 144 kg
3. místo 2. A 1 087 kg
Pořadí tříd II. st.:
1. místo 6. A 1 005 kg
2. místo 7. A 799 kg
3. místo 7. B 734 kg

Mgr. Milan Kajn, ředitel školy

Léta ubíhají jako voda v řece.
Letos uplynulo 60 let od doby, 

kdy jsme opustili základní školu 
a rozešli se každý jiným směrem.

Letošní setkání jsme zahájili ná-

sBěR PAPÍRu V ZáklADNÍ ŠkOlE

sETkáNÍ sPOluŽáků PO 60 lETECh
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vštěvou základní školy. Pan ředitel 
nás informoval o  činnosti a  úpra-
vách školy za uplynulých 60 let. 
Byli jsme mile překvapeni, co se za 

těch 60 let změnilo, v  jakém stavu 
je nyní základní škola a  jaké pod-
mínky mají dnes žáci pro studium.

Dovoluji si tímto panu Kajnovi 

poděkovat za ochotu a  čas, který 
nám věnoval.

Jindra Červinková

Výsledky sběru papíru ze dne 21. 4. 2017
1. Kubec Jiří 975 3.C

2. Brič Jiří 383 2.A

3. Ešner Bára 350 2.B

4. Janečková Eliška 265 7.B

5. Pacholíková Martina 234 7.C

6. Provazníková Sára 230 1.B

7. Dušková Nikola 222 6.A

8. Rýdlová Nicol 210 6.C

9. Řezáčová Helena 201 2.C

10. Cvejn Martin 196 4.A

11. Schmidová Nella 190 1.C

12. Kulšteinová Tereza 187 8.B

13. Lingrová Veronika 186 8.C

14. Dostál Lukáš 184 5.A

15. Sehnoutková Nikola 180 3.C

16. Kocián Pavel 176 2.B

17. Křišťáková Eliška 173 6.B

18. Dušek Milan 169 8.A

19.-20. Brož Jakub 165 2.A

19.-20. Brož Matěj 165 4.A



Dětské oddělení 
městské knihovny 
si pro vás na letní 
prázdniny připra-
vilo pět zábavných 
středečních dnů:

•	 12. července Hraní spole-
čenských her (zahrajeme si různé 
hry: od pexesa přes Ubongo a do-
jdeme až ke hrám V kostce)

•	 19.  července Vyrábění (celý den 
bude pro děti připravena výtvarná 
dílnička s různou tematikou)

•	 2. srpna Kvízování o ceny, hádan-
kování (vědomostní hrátky pro-
cvičí vaše hlavičky)

•	 9.  srpna Kreslení s  odměnou 
(pojďte s  námi malovat a  přitom 
si spolu hrát, tři nejhezčí obrázky 
získají věcnou cenu)

•	 16.  srpna Pohádkové hrátky (po-
bavíme se se známými pohád-
kovými postavičkami, čekají na 
vás úkoly nejen pro děti, ale i pro 
dospělé) Tento půjčovní den bude 
zakončen tombolou

•	 Od 1. července do 31. srpna 2017 
můžete roztáčet KOLO ŠTĚSTÍ 
(zkuste si vytočit malý dárek)

•	 Zakoupili jsme pro vás také nové 
deskové hry

Půjčovní doba o  prázdninách je 
každou středu 8 - 12 a 13 – 16 hodin.

Přijít mohou děti, sourozenci, 
rodiče, prarodiče, tety i  strýčkové 
a všichni, kdo si rádi hrají.

V dětském oddělení 
se na všechny těší Jana Novotná

knižní tipy 
pro rodiče za vysvědčení:

lEBEDA, Jan: Medovníček a Me-
dulka

BREZiNA, Thomas: Případ pro 
Tebe a  Klub Tygrů-Jed červeného 
leguána

mORAVCOVá, Adéla: Výletov-
ník : kamarádi z komiksů tě zvou na 
dobrodružné výlety po naší zemi

Četba na prázdniny
– nejen doporučená četba

Hurá, brzy nastane čas odpočinku, 
lenošení a nic nedělání. Jde o období, 
kdy s chutí sáhneme po nějaké dobré 
četbě. To je příležitost navštívit půj-
čovnu pro dospělé městské knihovny 
a vypůjčit si nějakou zajímavou kni-
hu. Mladí návštěvníci našeho oddě-

Návštěva amerických národ-
ních parků je snem mnoha Če-
chů. Většina z  nich odjíždí do 
USA s cestovními kancelářemi, je 
ale až překvapivě snadné navští-
vit tato krásná místa bez cestovní 
kanceláře, individuálně, pokud 
máme dobré informace.

Královéhradecký pediatr La-
dislav Hanousek cestuje po USA 
již dvě desítky let a, aby předal 
své zkušenosti ostatním, vydal 
v  roce 2013 knihu „Jihozápad 
USA - průvodce po národních 
parcích a  velkých městech Jiho-
západu USA“. Průvodce se setkal 

s  velkým ohlasem, a  proto o  rok 
později následoval průvodce dal-
ší - „Národní parky Středozápadu 
USA“. Před Vánocemi 2015 vyšel 
potom dosud poslední z  trilogie 
průvodců věnovaných Spojeným 
státům americkým: „Národní 
parky a  velká města Východu 
a  Jihu USA“. V  celé trilogii jsou 
obsaženy všechny nejzajímavější 
národní parky ve Spojených stá-
tech, což je na českém trhu zcela 
ojedinělé.

Autor ve své přednášce nechce 
ale jen prezentovat fotografie pří-
rody v  národních parcích Grand 
Canyon, Sequoia, Death Valley, 
Bryce Canyon, Arches, Yellows-
tone, Monument Valley, Zion, 
Joshua Tree, White Sands či dal-
ších. Rád také ukáže možnost, 
jak národní parky individuál-
ně navštívit, a  to s  velmi malým 
rozpočtem. Pojítkem všech do-
sud vydaných průvodců Ladisla-
va Hanouska ale není jen popis 
krásných míst a  fotografie. Jsou 
to i praktické rady, jak si nejlépe 
vypůjčit auto, zajistit nocleh, na-
čepovat benzín či nakoupit jídlo. 
V tomto duchu se chce autor po-
dělit o své zkušenosti i se čtenáři.

   

lení mají své oblíbené autory: Mo-
yesová, Cassová, Green, Meadová, 
Meyerová a spoustu dalších. Kromě 
autorů mají i  svá vyhledávaná na-
kladatelství, mezi ně patří například 
CooBoo Praha.

Pokud chcete mít v  nastávajícím 
školním roce náskok, můžete sáh-
nout po doporučené četbě, která je 
po ukončených maturitách volně 
přístupná a  není ji třeba zamlouvat 
jako v běžném školním roce.

I zde najdete spoustu titulů, které 

si vychutnáte právě ve volném čase 
o  prázdninách. Při cestování mno-
zí z  vás preferují knihy, které lze 
stáhnout do čtecích zařízení. Naše 
knihovna se také chystá na rozšíření 
této služby. Zatím můžete využít slu-
žeb Městské knihovny Praha, která 
nabízí k volnému stažení především 
české autory. Mimo tištěných knih 
máme v  nabídce kolem 150 titulů 
audio knih.

Věra Bouzková

ZáBAVA A ČTENÍ PRO PRáZDNiNOVé DNY V TýNiŠťské kNihOVNě

BliŽŠÍ ANOTACE k PřEDNáŠCE 
muDR. lADislAVA hANOuskA 

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

MUDr. Ladislava Hanouska 

NÁRODNÍ PARKY  
AMERICKÉHO JIHOZÁPADU, 

která se koná ve čtvrtek  

15. června 2017 v 17 hodin 
ve výstavním sále městské knihovny 

 

„PROsTě ČOkOláDA“

   

Studentský divadelní soubor Ne-
dochvilní vás srdečně zve na své 
první celovečerní představení na 
motivy filmu Čokoláda.

Bylo, nebylo, na francouzském 
venkově malé, tiché městečko, je-
hož obyvatelévěřili v  sílu psaného 
slova a  ctnostný život. Pokud jste 
patřili k  obyvatelům onoho měs-
tečka, věděli jste, kde je v  tamním 
řádu vaše místo a  když jste na to 
náhodou zapomněli, někdo vám to 
rád připomněl. Proto se v dobrých 
i  špatných časech, v  období hladu 

i  hojnosti, obyvatelé městečka dr-
želi svých starých tradic. Až jed-
noho zimního dne zavál od seve-
ru zlomyslný vítr… přivál Vianne 
a její čokoládu…

Pátek 23.  června  2017, 19:30 
hod. kulturní dům Týniště nad 
Orlicí. Rezervace místenek: kan-
celář ZuŠ

  
Žáci Základní umělecké školy v Tý-
ništi nad Orlicí se na vás už těší 
a pilně nacvičují.



strana 14

swiNg Z TýNiŠTě ZAVÍTAl DO RYChNOVA

ZáklADNÍ umělECká ŠkOlA TýNiŠTě NAD ORliCÍ - PřiPRAVuJEmE

   

Poslední dubnový víkend patří 
v Rychnově nad Kněžnou Šlitrovu 
jaru. Tato vzpomínková akce se 
druhým rokem proměnila ve swin-
gový festival, kam dostali pozván-
ku i muzikanti z Týniště. Hned na 
úvod vystoupila Bigbanďata, kte-
rá ještě nehrají ani celé dva roky, 
přesto už dnes mají své fanoušky 
a řadu úspěchů. Tím posledním je 

1. místo v  oblastním kole soutěže 
v  Hradci Králové. Sice nepostou-
pili do národního kola soutěže, 
ale i  to je obrovský úspěch. Velký 
obdiv patří především vedoucímu 
souboru Janu Pírkovi. Bigbanďata 
rozhýbala sál Pelclova divadla a di-
váci vřele odměňovali potleskem 
každé sólové vystoupení, každou 
skladbu. Tito mladí hudebníci 

   

mají samozřejmě velkou inspiraci 
ve zkušených muzikantech MTBB.

V  sobotu do Rychnova při-
jel samotný Mladý týnišťský big 
band pod vedením Pavla Plašila 
se zpěvákem Martinem Růžou. Co 
k tomu říci? Chybu udělal ten, kdo 
nepřišel. Fenomenální výkony, 
neskutečná atmosféra, nádherné 
melodie.

Více slov není třeba. Kdo má 
chuť přesvědčit se o  pravdivosti 
výše uvedených slov, ať se přije-
de podívat 2. – 3. června 2017 do 
Týniště na již 22. ročník festivalu 
Jardy Marčíka. Vystoupí nejen Bi-
gbanďata a MTBB, ale i  řada sen-
začních hostů. V Týništi to vždy na 
začátku června opravdu ŽIJE!

Tereza Myšáková

   

■ V pondělí 5.  června bude od 17.00 hodin krátkým hudebním progra-
mem a úvodním slovem zahájena závěrečná výstava prací žáků výtvar-
ného oboru. Výstava bude probíhat od 5. do 15. června ve vstupní hale 
Kulturního domu.

■ V pátek 9. června se koná závěreční představení žáků literárně - drama-
tického oboru ZUŠ. Začátek představení je v 18.00 hod. v sále Kultur-
ního domu.

■ V pondělí 12. června se koná žákovský koncert žáků hudebního oboru 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

■ V  úterý 13.  června se koná žákovský koncert žáků hudebního oboru. 
Vystoupí žáci z klavírní třídy paní učitelky Mileny Vernerové. Začátek 
koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

■ Ve středu 14. června se koná absolventský koncert žáků hudebního obo-
ru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

■ Ve čtvrtek 15. června se koná závěrečné a absolventské představení žáků 
tanečního oboru ZUŠ. Začátek představení je v 18.00 hodin v sále Kul-
turního domu.

■ V pondělí 19. června se koná žákovský koncert žáků hudebního oboru 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

■ V pátek 23. června se koná představení divadelního souboru ZUŠ „Ne-
dochvilní“. Představení Čokoláda na motivy stejnojmenného filmu je 
prvním celovečerním projektem tohoto souboru. Začátek představení 
je v 19.30 hod. v sále Kulturního domu.

   

1. května 2017 proběhla tradič-
ní prvomájová výstava králíků, 
holubů a drůbeže - Memoriál Jo-
sefa Holického. Tento memoriál 
pořádají chovatelé z  Týniště nad 
Orlicí na počest a památku Josefa 
Holického, dlouholetého předse-
dy a vynikajícího chovatele a člo-
věka.

Na výstavě bylo vystaveno 124 
králíků, 74 holubů a 75 kusů drů-
beže, Jako ukázky byly vystaveny 

japonské křepelky, nutrie a něko-
lik exotů. Po posouzení sborem 
posuzovatelů byly uděleny čestné 
ceny na výborná zvířata, které 
byly pořízeny dík dotaci města 
Týniště nad Orlicí

V  samotné soutěži o  Memori-
ál J. Holického v  odboru králíků 
zvítězil Jaroslav Hušek, v odboru 
drůbeže Emil Bezdíček a  v  od-
boru holubů MUDr. Jan Vaník. 
Rovněž byly uděleny poháry na 

PRVOmáJOVá VýsTAVA V AREálu ChOVATElů

   památku významných chovatelů 
králíků a to Memoriál Petra Čer-
vinky na králíka belgického obra - 
př. Jan Suchánek, činčilu velkou - 
memoriál Františka Kindla - Ing. 
Bartoš Jiří, a na králíka stříbřité-
ho malého-memoriál Miroslava 
Marka -Šimek Vladimír.

Návštěvníci mohli vidět pes-
trou paletu chovaných druhů 
a  barevných rázů králíků, holu-
bů a  drůbeže. Zároveň si mohli 

koupit nová zvířata k  obohacení 
svého chovu, anebo nový chov 
založit. Výstavu zhlédlo přes 500 
návštěvníků, kteří mohli praktic-
ky vidět naplnění chovatelského 
hesla: Pro krásu, radost a užitek.

Ještě jedenou děkujeme městu 
Týniště nad Orlicí za podporu na 
udělené ceny a poháry.

MUDr. Jan Vaník
jednatel ZO ČSCH Týniště n. O.
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Pátek 2. června 2017 
od 18.00 hod., Tyršovo náměstí, Týniště nad Orlicí

♫ Bigbanďata – ZUŠ Týniště nad Orlicí

♫ Zakoplaho dixieland – Týniště nad Orlicí

♫ JH Big Band – Hradec Králové

♫ Otto Hejnic Trio & Chuck Wansley 
 – Praha, Slovensko a USA

♫ Original Vintage Orchestra – Petr Kroutil – Praha

Sobota 3. června 2017 
od 18.00 hod., Tyršovo náměstí, Týniště nad Orlicí

♫ Bigbanďata – ZUŠ Týniště nad Orlicí

♫ K band – Konzervatoř a VOŠ J. Ježka – Praha

♫ X-tet – vokální seskupení Rychnov nad Kněžnou

♫ Ondřej Kabrna & Flying Accordion – Praha

♫ Mladý týnišťský big band a ...
 Chuck Wansley a Otto Hejnic

22. mezinárodní týnišťský

SWINGOVÝ

FESTIVAL
Jardy Marčíka

Město Týniště nad Orlicí, Služby města,

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí,

Základní umělecká škola a Mladý týnišťský big band zvou na

Slovem provází: Tomáš Peterka

Informace.: 494 371 693
Vstupné na místě:
jednodenní 200 Kč
dvoudenní 330 Kč
jednodenní ISIC/student 100 Kč
dvoudenní ISIC/student 170 Kč

Změny v programu vyhrazeny

Tato akce je pořádána za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 
Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové.

Hlavní sponzoři:

NOVINKA
V předprodeji je pouze 100 ks vstupenek

dvoudenních za zvýhodněné vstupné 280 Kč
a 50 ks vstupenek na jednotlivé dny za 170 Kč.
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PETROViCké fOlkOVáNÍ PODRuhé

   

Po loňském velice úspěšném pre-
miérovém ročníku amatérského fol-
kového festivalu Petrovické folkování 
proběhla letos v  sobotu 22.  4.  2017 
jeho neméně úspěšná repríza opět 
na dětském hřišti u Obecního domu 
v Petrovicích. Jeden markantní rozdíl 
však tady byl. Loni se akce v  téměř 
shodném termínu konala za krás-
ného slunečného počasí, ale letos 
návštěvníci přicházeli v  zimních 
bundách a  s povděkem přivítali vy-

tápěný stan a možnost zahřát se gro-
gem nebo svařeným vínem.

Že festival začíná získávat věhlas 
i  v  okolí, dokládala přítomnost po-
měrně velkého množství návštěvní-
ků z Týniště nad Orlicí, Třebechovic, 
Albrechtic… V  Petrovicích kon-
certovaly hudební skupiny: místní 
Šimko & Šimek s hostem Janou Ště-
pánkovou, Mazzec z Pardubic, Five-
ka Chrudim, Nedělní Hráči z  Tře-
bechovic p.O., téměř domácí Čokoli 

   

z Jaroměře. Vyvrcholením produkce 
bylo vystoupení známého písničkáře 
Pavla Dobeše. Akci svým osobitým 
způsobem moderoval člen králové-
hradecké folkové skupiny Lokálka 
pan Václav Souček.

Přičteme-li ke kvalitní hudební 
náplni koncertu i  širokou nabídku 
občerstvení, je možno konstatovat, 
že se v Petrovicích zásluhou místní-
ho občanského sdružení rodí tradice 
zajímavé kulturní akce. Petrovické 

folkování je ukázkou toho, že i  bez 
statisícových částek může skupina 
obětavých nadšenců uspořádat kul-
turní akci na poměrně vysoké úrov-
ni.

Ještě bychom na tomto místě rádi 
poděkovali všem těm, kteří se podíle-
li na organizaci celé akce bez nároku 
na odměnu. Takže děkujéééééém.

Současně vás zveme příští rok na 
3. ročník.

/OS/ 
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kulTuRNÍ, sPOlEČENské A sPORTOVNÍ AkCE - ČERVEN 2017

datum- den čas název druh místo konání

Čt 1. 6. 17:00 Cesta kolem světa - Mgr. M. Luňáková - 
vernisáž výstavy fotografií výstava Knihovna

Pá 2. 6. 18:00 22. týnišťský swingový festival J. marčíka 2017 hudba Tyršovo nám.

So 3. 6. 18:00 22. týnišťský swingový festival J. marčíka 2017 hudba Tyršovo nám.

Ne 4. 6.
11:00 – 17:00 Viii. Týnišťské Věžení Vodárenská věž

14:00 – 18:00 Taneční odpoledne tanec Kulturní dům

Po 5. 6. 17:00 Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZuŠ
(výstava 5. – 15. 5. 2017)

hudba
výstava Kulturní dům

Út 6. 6. 16:00 – 18:00 Výstava anglických knih (nakl. USBORNE) výstava MC Ratolest

St 7. 6. 16:00 – 18:00 Výstava anglických knih (nakl. USBORNE) výstava MC Ratolest

Čt 8. 6. 16:00 – 17:00 Autorské čtení s besedou – ivona Březinová
- pro MC Ratolest čtení Knihovna

Pá 9. 6. 18:00 Závěrečné představení literárně-dramatického oboru ZuŠ divadlo Kulturní dům

So 12. 6. 18:00 koncert žáků hudebního oboru ZuŠ + výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZuŠ

hudba
výstava sál ZUŠ

Út 13. 6. 18:00 koncert žáků hudebního oboru ZuŠ (žáci klavírní třídy paní 
M. Vernerové) hudba sál ZUŠ

St 14. 6.
15:00 – 19:00 Večerníčková zahradní slavnost zpívání

hraní, tvoření MC Ratolest

18:00 Absolventský koncert žáků hudebního oboru ZuŠ hudba sál ZUŠ

Čt 15. 6.
17:00 Národní parky jihozápadu USA – MUDr. L. Hanousek beseda Knihovna

18:00 Závěrečné a absolventské vystoupení žáků tanečního oboru ZuŠ tanec Kulturní dům

So 17. 6. 10:00 turnaj Mölkky hra stadion SK

Ne 18. 6. 14:00 – 18:00 Taneční odpoledne tanec Kulturní dům

Po 19. 6. 18:00 Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ + výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ

hudba
výstava sál ZUŠ

Út 20. 6. 16:00 – 17:00 Koncert flétnistů MC Ratolest hudba sál ZUŠ

Čt 22. 6. 15:30 – 19:00 Odpolední tvořivá dílna – KERAMIKA tvoření MC Ratolest

Pá 23. 6. 19:30 Představení DS ZUŠ „Nedochvilní“ - ČOKOLÁDA divadlo Kulturní dům

Ne 25. 6. 6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže hobby Areál chovatelů
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■ 2.–4.  6.  (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin s  dětmi v  Bělči nad Orlicí, 
téma: CIRKUS (hry, představení, Zdravotní klaun, žongléři…)
■ 6.–7. 6. (Út, St) Výstava anglických knih pro děti i mládež z naklada-
telství usBORNE, od 16 do 18 hodin, i s programem pro děti (luštění, 
tvoření, povídání, kvízy)
■ 8. 6.  (Čt) BEsEDA s paní spisovatelkou i. Březinovou, KNIHOVNA 
od 15:30 hod.
■ 14.  6.  (St) VEČERNÍČkOVá ZAhRADNÍ slavnost všech kroužků – 
představení Večerníčků – zpívání, hraní, tvoření, pohoštění – na zahradě 
MC 15-18 hodin.
■ 20. 6. (Út) kONCERT flétnistů mC Ratolest, ZUŠ od 16 hodin
■ 22. 6. (Čt) ODPOlEDNÍ TVOřiVá DÍlNA pro celé rodiny, od 16 h. 
téma: KERAMIKA (jaro, motýl, ptáček, skřítci) s  lektorkou - pí. S. Tou-
covou.

Plánujeme prázdniny - ČERVENEC:
■ 10.–14.  7. příměstský tábor, téma: Krtečkova olympiáda (9-18 hod., 
společné tvoření, hry, sportování a výlety, závěrečná olympiáda, maraton 
do Křivic, fotbalový zápas… pro rodiče s dětmi)
■ 17.–21. 7. Příměstský tábor s výukou angličtiny
■ 24. 7.–28. 7. hERNÍČEk – hlídání dětí v MC Ratolest, herna pro děti 
(8-18 hodin)

sRPEN:
■ 7.–11. 8. příměstský tábor, téma: Dobrodružná cesta s králem Karlem IV.
(dobrodružství pro malé i větší děti -hry, tvoření, výlet do Hradce za rytíři, 
výlet na hrad, návštěva muzikantů a tanečnic…)
■ 21. 8.–25. 8. HERNÍČEK – hlídání dětí v MC Ratolest, herna pro děti 
(8-18 hodin)

mATEřské CENTRum RATOlEsT

DAlŠÍ AkCE V ČERVNu:

kontakty výboru mC Ratolest: J. matušková 737740019; R. Pýchová 739203377

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC čeRven

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUdUlíneK

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

HeRnA
FlÉTnA - školáci
ROlnIčKA-Flétnička
+ odvádíme děti na SOKOLA předškoláci od 16h

13:30-18:00
13:45-14:30
15:00-15:45

ÚT

HeRnA
MIMInKA (0-5 měsíců - nesedící)
MIMInKA (5-12 měsíců, sedící)

09:00-11:30
09:30-10:15
10:30-11:15

HeRnA
FlÉTnA - školáci
Flétnička - zač.
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

13:30-17:00
13:30-14:30 
15:00-15:45
16:00-16:45

sT

HeRnA
ROlnIčKA pro batolátka 10 měsíců – 2 roky

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

HeRnA
FlÉTnA – škol. pokr.
včelIčKA
vŠeZnÁleK
FlÉTnIčKA - pokr.

13:30-18:00
13:30-14:30 
15:00-15:45 
16:00-17:00 
17:00-18:00

čT dětský klub Koala
(angličtina pro nejmenší, soukr. akce)

08:00-12:00 soukromá Angličtina
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-18:00

PÁ HeRnA s programem od 10 h.
(montessori herna a dílna)

09:30-11:30 odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

14:00-18:00 
od 15:30 h.

ČEskOBRATRská CÍRkEV EVANgEliCká

     

Pozvedám své oči k  horám: Od-
kud mi přijde pomoc? Pomoc mi 
přichází od Hospodina, on učinil ne-
besa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla 
tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

Žalm 121,1-3

Když se nám nedaří, když si ne-
jsme jisti, když potřebujeme pomoc, 
obvykle se to na nás pozná. Naše 
tělo mluví za nás. Hrbíme se, díváme 
se k  zemi, jako bychom se scvrkli. 
Žalmista potřebuje pomoc a  při-
tom vyhlíží za obzor. Můžeme si ho 
představit, jak si stoupá na špičky, 
natahuje krk, aby viděl co nejdále, 
až přes hory. Odkud ta pomoc při-
jde? Pomoc přijde od Hospodina. 
Od toho, který nikdy nespí, bdí nad 

námi a dokonce nedopustí, aby naše 
noha uklouzla.

Jedná se o jeden z nejoblíbenějších 
žalmů, ujišťuje nás o  Boží ochraně. 
Říká to, co rádi slyšíme. Jak tomu 
máme rozumět? Čteme slova žalmis-
tova, jeho zbožné přání, aby ho Hos-
podin ochránil od všeho nebezpečí. 
Sám Hospodin nic takového neslíbil. 
Není záchranář, který se okamži-
tě vrhne nás ochránit. Když člověk 
sám sebe vystavuje nesmyslnému 
nebezpečí, musí počítat s  tím, že za 
to zaplatí. Rozhodne-li se někdo sko-
čit z okna, ať nepočítá s tím, že Bůh 
natáhne záchrannou síť a  zachytí 
ho. Člověk byl při stvoření obdařen 
rozumem, umí předvídat nebezpečí, 
léčit, ví jak zacházet s  ničivou silou 

přírody. Kdyby svůj rozum opravdu 
využíval, bylo by méně čeho se bát.

Hospodine, Bože náš, veď nás ces-
tou rozumu. Amen.

Píseň:
1. Dobře staví, kdo zná a  ví, jak 

má v Boha doufati, a kdo věrně ne-
ochvějně, s Pánem hledí bývati. Pro-
tož v tobě v každé době naději svou 
zakládám; základ stálý, dokonalý živ 
i mrtev v tobě mám.

2. Byť proti mně i předivně hřích 
a  svět se rozmáhal, však tys, Pane, 
všecky za mne nepřátele přemáhal. 
Mám-li tebe vůkol sebe, Ducha tvé-
ho, milost tvou, nebojím se, neděsím 
se, že mne někdy přemohou.

3. Vždy se těším a bezpečím, že mi 
ráčíš dáti rád, abych s  tebou věrou 
pravou spojen mohl přebývat. Utvrď 
v srdci víru vroucí, těla chraň i duše 
mé! Slyš mou žádost, pro svou milost 
mne do říše uveď své.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
192 Dobře staví, kdo zná a ví (nápěv 
1915, text J. Magdeburg 1572, sl. 2-3 
Lipsko 1597 / S.  Palumbini 1689 / 
1915)

Srdečně zveme na bohosluž-
by v  červnu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58): 11.  6.  – 10.30 h, 
bohoslužby s nedělní školou

25. 6. – 10.30 h
Jaroslav Matuška
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ZPRáVA O ČiNNOsTi měsTské POliCiE ZA DuBEN 2017

   

■ Dne 3. 4. 2017 v 11:22 hod. po-
žádal operační důstojník Policie 
ČR o  součinnost při prověření 
sporu dvou mužů ve vlaku jedou-
cím z  Hradce Králové do Týniště 
nad Orlicí. Věc bude předána Ko-
misi pro projednávání přestupků.
■ Dne 4. 4. 2017 v 17:10 hod. na zá-
kladě oznámení správce ubytovny 
„Modrák“ byly řešeny vyhrocené 
neshody mezi ubytovanými.
■ Dne 7. 4. 2017 v 11:30 hod. byl 
přijat nález mobilního telefonu, 
který se měl nacházet na travnaté 
ploše před budovou nádraží ČD 
Týniště nad Orlicí.
■ Dne 10. 4. 2017 v 16:56 hod. po-
licista z Obvodního oddělení PČR 
Týniště nad Orlicí požádal o sou-
činnost. Dle oznámení učiněného 
na linku 158 má být v Týništi nad 
Orlicí na „ubytovně“ v ulici 17. lis-
topadu podnapilý a agresivní muž 
polské národnosti. Hlídka Policie 
ČR měla delší dojezdový čas a tak 
požádala o brzký zákrok ze strany 

městské policie. V době příchodu 
strážníka na místo již k napadání 
a  výhrůžkám nedocházelo. Stráž-
níkem byl zajištěn klidový stav do 
příjezdu hlídek PČR, které zajis-
tily další úkony, včetně převozu 
muže na Protialkoholní záchyt-
nou stanici v Hradci Králové.
■ Dne 13.  4.  2017 v  09:55 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatelky obce Petrovice, že 
na okraji lesa, nedaleko vlakové 
zastávky Petrovice ve směru na 
Týniště nad Orlicí, již dvě hodiny 
sedí na kameni nějaký muž a  je 
možné, že má zdravotní problémy. 
Na udaném místě byl nalezen muž 
středních let žijící v obci Petrovi-
ce. Jeho vytěžením bylo zjištěno, 
že zdravotní obtíže nemá a pomoc 
nepotřebuje. Své podivné počíná-
ní vysvětlil svou podnapilostí, při-
čemž čeká na odeznění.
■ Dne 13. 4. 2017 v 13:55 hod. ob-
držela městská policie oznámení, 
že v obci Petrovice, místní část Pe-

   

trovičky, došlo na sběrném místě 
odpadů k hrubému porušení pra-
videl. Neznámý pachatel navozil 
do kontejneru na biologický od-
pad drny se značným množstvím 
hlíny, čímž znemožnil vlastní od-
voz kontejneru. Po příjezdu stráž-
níka na místo a započetí místního 
šetření se dostavil muž z nedaleké 
nemovitosti a k věci se čestně do-
znal. Byla zjednána náprava, pro-
jednáno v blokovém řízení.
■ Dne 21.  4.  2017 v  08:00 hod. 
bylo přijato oznámení pracovníků 
Služeb města Týniště nad Orlicí, 
že v  ulici T.G. Masaryka nalezli 
v  blízkosti železničního přejezdu 
dezorientovaného muže, který si 
stěžuje, že nevidí. Byla poskytnuta 
první pomoc a  zajištěno lékařské 
ošetření.
■ Dne 24.  4.  2017 v  15:04 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že na kruhovém objezdu na 
křižovatce č. I/11 a ulice Mostec-
ká došlo k převrácení nákladního 

přívěsu za osobním automobilem 
a  tímto k  vážnému narušení ply-
nulosti dopravy. Ve spolupráci 
s Policií ČR bylo zajištěno odstra-
nění překážky provozu a obnove-
ní jeho plynulosti.
■ Dne 25.  4.  2017 v  10:00 hod. 
učinil obyvatel ulice Družstev-
ní oznámení, že v  jejich domě se 
pohybuje muž a žena, přičemž se 
jedná o  pracovníky firmy Bohe-
mia Energy. Uvedené osoby byly 
strážníkem na místě zastiženy 
a  zjištěna jejich totožnost. Zjiš-
těno bylo, že se skutečně jedná 
o pracovníky uvedené společnos-
ti. Byli upozorněni na nařízení 
obce, které podomní prodej a na-
bízení služeb zakazuje. Přítomný 
muž podal vysvětlení, že se jedná 
o návštěvy v rámci péče o stávající 
zákazníky a v případě oznamova-
tele se jednalo o omyl. Protiprávní 
jednání nebylo prokázáno.

Jaroslav Forman
strážník MP

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 18:00 hod.
proběhne v malém sále Kulturního domu v Týništi n. Orl. informativní schůzka pro

kurz společenského tance pro mládež
podzim 2017

Žádáme všechny přihlášené (příp. jejich rodiče) o účast. Zároveň ještě přijímáme přihlášky chlapců!!!

Bližší informace v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693
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ŽiJÍ mEZ Námi – RODiNA NikOlAJE kOZlOVA, ROČNÍk 1940

   

Leonid – narozen r. 1967, pracu-
je „na posádce“ v Týništi nad Orlicí 
a bydlí Na Podboří. Prý musí pořád 
„něco“ studovat.

Paní Kozlová je pyšnou babičkou 
a  prababičkou. Se zalíbením pyš-
ně mluví o  pěti vnoučatech a  třech 
pravnoučatech. Když jsme se dotkli, 
v  řeči, vnoučat a  pravnoučat, padla 
řeč o Francii.

„Jak jste se dostali do Čech a  do 
Týniště nad Orlicí?“, ptám se.

„Manželova maminka (Šípková) 
nás pozvala na trvalý pobyt. Babička, 
paní Šípková, bydlela před smrtí ve 
Žďáru nad Orlicí. Bratrancem pana 
Kozlova byl pan Václav Šípek, který 
bydlel a pracoval v Týništi nad Orli-
cí“. Paní Kozlová zanechala v  Bělo-
rusku rodiče a dvě sestry.

„Do roku 2013 jsme do Běloruska 
jezdili každoročně. Nyní nás ta dálka 
už unavuje. Bylo to vždycky prima, 
jet přímo z terminálu v Hradci Krá-

lové až do města Minsk. Přes Polsko, 
kolem bělovežského pralesa, blízko 
zubrů či jiných divokých zvířat.“

Pan Kozlov ponechal v Bělorusku 
svoji sestru.

„ V roce 2016 byla u nás na návště-
vě neteř z  Běloruska. Pracuje jako 
produkční kolem filmů a často zavítá 
do Karlových Varů.“

„Strava v Čechách je obdobná jako 
v  Bělorusku. S  jídlem jsme neměli 
problém. Anebo jsme si brzy zvykli.“

„Ani ve škole neměly děti problé-
my. Všichni se učíme dobře. V rodi-
ně mluvíme česky. S  češtinou jsme 
nikdy potíže neměli.“

Manželé Kozlovi žijí spokojený 
život babičky a dědečka či prarodičů 
svých vnoučat. Pan Kozlov rád sbírá 
houby a na pivo nechodí.

V současné době bydlí na náměstí 
v Týništi nad Orlicí blízko mateřské 
školy.

Dan.

JARNÍ sOuTěŽE V TJ sOkOl TýNiŠTě NAD ORliCÍ

fARmA V hElVÍkOViCÍCh  OTEVÍRá BRáNY DO sVěTA ZVÍřAT

   

Začalo jaro a s ním i jarní soutěže 
v Sokole. Dne 22. 4. 2017 se tři naše 
tříčlenné hlídky zúčastnily Zálesáka, 
který se konal opět v  krásném luž-
ním lese nedaleko Českého Meziříčí.

Dvě družstva předškoláků soutě-
žila v jednoduché orientaci v terénu, 
poznávačce rostlin a živočichů, v jed-
noduché zdravovědě. Bohužel, letos 
ani jedno naše předškolní družstvo 
neskončilo na žádné medailové pozi-
ci. Přesto si malí závodníci odváželi 
pěkný pocit z celodenního výletu do 

přírody.
Ovšem naše družstvo složené z Jo-

hanky Köhlerové, Veroniky Volej-
níkové a Ondry Polčáka mělo v této 
soutěži úspěch. Po tvrdém boji, kdy 
museli prokázat velmi široké znalosti 
přírody, místopisu, základů tábor-
nictví a  základů první pomoci, do-
konce se orientovat podle hvězdné 
oblohy nebo určit azimut, skončili na 
krásném třetím místě. Tím si zajistili 
účast na celostátním kole v Radíkově 
u  Olomouce, které se koná 19.5 – 

Stylový den se zvířaty v  areálu firmy 
Dibaq v Helvíkovicích, tak lze popsat pro-
gram 24. června 2017 od 9.00 do 14.00 
hodin. V  nabitém programu nechybí 
prohlídka výroby psích granulí  z masa a 
dalších zdraví prospěšných darů přírody 
nebo setkání s  výživovým poradcem pro 
psy a kočky. Program pro děti zahrnuje 
LOUTKOHRÁTKY v  podobě několika 
pohádek, malování na obličej, deskové 
hry, hlavolamy a další hry. Děti i dospě-
lí se mohou projet na koni nebo v kočáře 
taženém koňmi. Psí parkur (agility), fris-
bee, psí spřežení (mushing), pasení kačen 
a další sporty budou ukázány a vysvětleny 
na rozkvetlé louce pod širým modrým ne-
bem.  K dispozici bude i rodinný FOTO-
KOUTEK, ukázka speciálních dovedností 
s  koňmi - ohňová show a španělská dre-
zura. K  poslechu zahraje skupina Modrý 
Mauricius a občerstvení ochutnáte zdar-
ma. Každý návštěvník a milovník zvířat 
obdrží malý dárek jako pozornost. 

Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk

   

V záhlaví je uvedeno – Rodina Ni-
kolaje Kozlova. Je to proto, že nebude 
povídání pouze o panu Nikolaji Koz-
lovi, ale o celé rodině, víc než dříve.

Pan Kozlov a paní Kozlová pochá-
zejí z  Běloruska z  lepelského rajo-
nu, vitebské oblasti, obce Zavadino. 
Obec Zavadino je severně od hlav-
ního města Minsk asi 180 kilometrů. 
Jedná se o malou obec. Prý bylo ve 
vsi asi 50 domů.

Rodina Kozlova je v  Čechách už 
od roku 1967.

„1. 8. 1967 jsme se do Čech přistě-
hovali, v červenci tu tedy budeme již 
padesát let. Tenkrát jsem byla těhot-
ná, měl se narodit Loněk – říká paní 
Kozlová. Do Týniště nás přijelo pět. 
Sergejovi bylo šest let.“

Když jsem četl různé mapy, jsou 
města Vitebsk či Lepel psána různě 
(Viciebsk, Vicebsk, Liepiel). Nakonec 
jsem použil mapy z Internetu.

V  Bělorusku pracoval Nikolaj 

Kozlov jako traktorista v zemědělství 
a paní Kozlová v zemědělství v živo-
čišné výrobě. V  Čechách pracoval 
pan Kozlov v  podniku Piana a  hu-
dební nástroje Týniště nad Orlicí. 
Paní Kozlová, která je také ročník 
1940, pracovala na více místech. Od 
příchodu do Čech čtyři roky praco-
vala jako školnice v  mateřské škole 
na náměstí. Poté v letech 1971 – 1993 
pracovala v podniku Lyra u nádraží, 
kde jejími vedoucími byli pan Mar-
tinec, resp. pan Vaňous. V roce 1993 
odešla do tzv. předčasného důchodu.

Manželé Kozlovi mají tři děti.
Sergej – narozen r. 1959, je ab-

solventem PŠ textilní v  Ústí nad 
Orlicí. Dlouho pracoval v textilkách 
v  Čermné nad Orlicí. V  současné 
době je zaměstnán v podniku Fero-
na.

Žaneta – provdána Sováková, 
narozena r. 1963. Žije v  nedalekých 
Holicích.

         

SK Týniště nad Orlicí – oddíl sálové kopané 
pořádá dne 17.6.2017 od 08:00 hodin na hřišti v Křivicích 

3. benefiční turnaj starých gard v kopané pro Jiřího Kamše. 

   

21. 5. 2017.
Touto cestou bych chtěla poděko-

vat rodičům Petra Rydrycha a  Ve-
roniky Volejníkové, za pomoc při 
dopravě dětí na místo závodu. Dále 
bych chtěla poděkovat cvičitelce 
Martině Köhlerové za ukázkovou 
přípravu dětí na tyto závody. Všem 
zúčastněným děkuji.

Na čarodějnice 30.  4.  2017 se 
v  Hradci Králové konala Sokolská 
všestrannost. Za Týniště vybojova-
li dvě druhá místa Tomáš Matička 

z  oddílu mladších žáků a  David 
Štěpán z  oddílu starších žáků. Gra-
tulujeme! Chlapci soutěžili v  běhu, 
skoku dalekém, v  hodu kriketovým 
míčkem a  v  plavání. Za výbornou 
přípravu děkuji jejich trenérovi Mir-
ku Cibulovi.

Dále chci poděkovat za finanční 
pomoc městu Týniště nad Orlicí, 
díky které jsme se mohli těchto akcí 
zúčastnit.

Starostka Sokola 
Jaroslava Ullwerová



strana 21

         

SK Týniště nad Orlicí – oddíl sálové kopané 
pořádá dne 17.6.2017 od 08:00 hodin na hřišti v Křivicích 

3. benefiční turnaj starých gard v kopané pro Jiřího Kamše. 

 Volné pracovní pozice 
v  T ý n i  š  t  i    n a d   O r  l  i  c  í

e-mail: lenka.kutnarova@kk-alpha.com 
mob.:   +420 702 169 511 

www.kk-alpha.cz

Alpha VSS Týniště nad Orlicí je tradiční výrobce zámkových a zavíracích 
systémů pro osobní a nákladní vozy. Naše bezpečnostní systémy chrání vozy 
českých i světových značek a to jak masově vyráběných vozů značek Škoda, 
Volkswagen či Seat, tak luxusní či supersportovní vozy značek Lamborghini, 
Bentley nebo Aston Martin.

Jsme hrdi na to, že k úspěchům na poli osobních vozů jsme byly 
oceněni také tradičním výrobcem vozů nákladních. Společnost DAF zařadila 
naší společnost Alpha VSS do exklusivní skupiny světových dodavatelů 
nejvyšší kvality, kteří jsou schopni s rezervou dosáhnout cíl maximálně 10 
neshodných na 1 milion dodaných kusů do společnosti DAF. 

Strojírenský dělník 
Project Buyer 
Specialista v oblasti nákupu
STA Engineer Junior
Electronic Quality Development Engineer
Electro Process Engineer
SW Test Engineer
IT Specialista
Konstruktér 
Obchodní ředitel
Plant Financial Controler

Nabízíme:
 •  Dotované závodní stravování (možnost teplých večeří). 
 •  Jídelna s doplňkovým prodejem v areálu firmy. 
 •  Stravenky pro víkendové směny v nepřetržitém provozu. 
 •  7,5 hodinovou pracovní směnu (a 11, 5 hodinovou směnu o víkendech) 
 •  Příspěvky za směnnost a nepřetržitý provoz, výkonnostní příspěvek. 
 •  Práce v tichém a čistém prostředí. 
 •  Montáž lehkých drobných dílů. 
 •  Dotované svozové autobusy na pracoviště z vybraných lokalit. 
 •  Možnost karierního postupu. 
 •  Benefity v rámci programu Cafeterie. 
 •  5 týdnů dovolené, možnost příspěvku na penzijní připojištění. 
 •  13. mzda (dle kolektivní smlouvy).

Praxe v automobilovém průmyslu vítána. Nástup možný ihned (dle dohody). 
Čistý trestní rejstřík, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita.

Global Commodity Leader - Elektrotechnical
Nákupčí daných komodit v oboru Elektrotechnickém.
Nutná komunikace v anglickém jazyce a praxe na podobné pozici.

Konstruktér- Specialista pevnostních výpočtů 
FEM/ MPK

Nutná praxe v automobilovém průmyslu na stejné nebo podobné  
pracovní pozici.

Project Controller
Finanční podpora mezinárodních projektů (zakázek) pro výrobce nákladních 
a osobních automobilů. Nutná komunikace v anglickém jazyce a praxe na 
podobné pozici ve výrobní společnosti.

Procesní technolog Junior
Technologická příprava výroby. 

Montážní dělník
Pracovní pozice vhodná i pro ženy. 

Nabízíme:
•  Dotované závodní stravování (možnost teplých večeří).
•  Jídelna s doplňkovým prodejem v areálu firmy.
•  Stravenky pro víkendové směny v nepřetržitém provozu.
• 7,5 hodinovou pracovní směnu (a 11, 5 hodinovou směnu o víkendech)
• Příspěvky za směnnost a nepřetržitý provoz, výkonnostní příspěvek.
•  Práce v tichém a čistém prostředí.
• Montáž lehkých drobných dílů.
•  Dotované svozové autobusy na pracoviště z vybraných lokalit.
• Možnost karierního postupu.
• Benefity v rámci programu Cafeterie.
•  5 týdnů dovolené, možnost příspěvku na penzijní připojištění.
•  13. mzda (dle kolektivní smlouvy).

Praxe v automobilovém průmyslu vítána. Nástup možný ihned (dle dohody).
Čistý trestní rejstřík, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita.

e-mail: lenka.kutnarova@kk-alpha.com
mob.:  +420 702 169 511 

www.kk-alpha.cz

NAČTĚTE QR KÓD DO SVÉHO 
MOBILNÍHO TELEFONU
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APRÍlOVé slAVENÍ

mATEřská ŠkOlA u DuBu

   

Říká se: „březen za kamna vle-
zem – duben ještě tam budem“. 
U  nás v  mateřské škole Město to 
ale neplatí a nevadí nám ani aprí-
lové počasí. Velikonoční zajíček 
k  nám chodí každý rok – vyzdo-
bené třídy, všude plno barev, sou-
těže, tancování a zpívání. Vajíčka 
a barvičky už na nás čekají…a co 
teprve těsto, ze kterého válíme 
a  pleteme ptáčky a  hodné paní 
kuchařky nám je upečou. Kluci 
přijdou s  pomlázkou, a  když ná-
hodou zapomenou, nevadí, mů-
žou si půjčit pomlázku ve školce 
pletenou.

Kdo byl zvědavý, tomu byly 
12. 4. „Otevřeny dveře“ a mohl se 
přijít na nás podívat. Další týden 
jsme se věnovali ekologii a  en-
vironmentální výchově. Přijelo 

k nám divadlo s pohádkou „Stra-
šidlo z dubového lesa“. A tak jako 
pokaždé jsme měli v  knihovně 
koncem dubna besedu – „policej-
ní pohádky“ s  por. Mgr. Alenou 
Kacálkovou Chvojkovou.

Pak jsme se už jen těšili na prv-
ní květnový den, kdy jsme mohli 
s  dětmi našeho školkového sbo-
rečku zazpívat před kulturním 
domem na májových oslavách. 
I  když to bylo časně ráno, přišli 
nás podpořit všichni rodiče a ka-
marádi. A  protože to byl první 
květnový den, aprílové počasí nás 
už netrápilo. Sluníčko svítilo a my 
věříme, že jsme jarními písnička-
mi zlepšili náladu všem lidem 
v Týništi.

Bc. Zdeňka Veselková

   

BESEDA SE SPECIÁLNÍM PE-
DAGOGEM

Beseda s paní Mgr. Jarmilou Ško-
dovou z psychologicko-pedagogic-
ké poradny Rychnov nad Kněžnou 
v  mateřské škole na téma školní 
zralost a  připravenost měla veliký 
úspěch. Rodiče si mohli se speciál-
ní pedagožkou popovídat a poradit 
se o  svých dětech. Paní magistra 
všem ochotně odpověděla na vše, 
co měli rodiče na srdci.

KNIHOVNA
Děti z  mateřské školy navštívily 

v knihovně besedu s paní policist-
kou Kacálkovou a Pálovou. Dozvě-
děly se, jak se mají chovat v silnič-
ním provozu a co musí za pomůcky 
používat. Také paní policistka vy-
právěla dětem příběh, jak děti, kte-
ré neposlouchaly své rodiče, odvezl 
cizí muž autem, a  co by se mohlo 
všechno stát, kdyby je pan policista 
nezachránil.

DEN ZEMĚ
Na Den Země se děti s  paními 

učitelkami vypravily do lesa a okolí 
mateřské školy, aby uklidily, co ne-
pořádní lidé jen tak odhodí. Našli 
jsme v okolí školky koberec, plasto-
vé lahve, molitany, plechovky a dal-
ší předměty. Děti často pokládaly 
paním učitelkám otázky, proč tyto 
odpadky nevyhazují lidé do popel-
nic k tomu určených. Když to vědí 
děti, proč to nevědí někteří občané 
našeho města. Jsme moc rádi, že 
děti z naší mateřské školy si přírody 
váží a neznečišťují ji.

PTACTVO
Naší mateřskou školu navštívil 

ornitolog a na zahradě děti sezná-

mil s  dravými ptáky. Děti měly 
možnost si vyzkoušet krmení ptac-
tva a  někteří odvážlivci si nechali 
přiletět ptactvo až na ruku. Pan 
ornitolog byl překvapen, jak si děti 
pamatují názvy ptáků a  dokonce 
i věděly, čím se živí. Máme velkou 
výhodu, že máme les za školkou 
a často ptactvo můžeme pozorovat.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V MŠ

Na den otevřených dveří měli 
možnost rodiče přijít se svými dět-
mi navštívit naší školku a pohrát si 
zde. Celé sobotní dopoledne měli 
možnost si prohlédnout všechny 
třídy, vidět hračky a  didaktické 
pomůcky, se kterými pracujeme. 
A popovídat si s učitelkami ze škol-
ky. Děti na úvod předvedly zpěv 
sborečku, prvky jógy, a  ukázku 
z angličtiny.

SBĚR PAPÍRU
Každoročně ke Dni Země sbí-

ráme papír a  paní ředitelka z  utr-
žených peněz za odměnu do tříd 
nakupuje pastelky a další pomůcky. 
Děkujeme panu Gavulovi za odvoz 
papíru do sběrny.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Naše mateřská škola se zúčast-

nila výtvarné soutěže pod názvem 
Stroje strojky stromečky, kterou or-
ganizuje MŠ a ZŠ Voděrady. Cenu 
dětského diváka získal Antonín 
Dunajčík ze třídy Ptáčci s kresbou 
Mimozemšťani zaútočili na vojen-
ské auto. Toníkovi gratulujeme.

AKADEMIE KE DNI MATEK
Děti předvedly maminkám a ba-

bičkám k jejich svátku pásmo básní 

   

a písniček, které se v mateřské škole 
naučily. Rozloučili jsme se společ-
ně s písní „Naše máma“ a děti ma-
minkám předaly dárečky, které jim  

v mateřské škole vyrobily.
Bc. et Bc. Renata Horká

... fotogalerie na 3. straně obálky
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