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A) schvaluje
 

1. Smlouvu o  nájmu pozemku 
parc.č. 32 před domem č.p. 96 
o výměře 3 m2 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí pro p. Michala Sedláčka, 
IČ: 48594644, na provoz za-
hrádky před kavárnou Kolonial 
ve výši 1.125 Kč (5 Kč/m2/den), 
na dobu určitou od 5. 6. 2017 do 
15.  9.  2017 (pondělí – pátek), 
a pověřuje starostu smlouvu po-
depsat.

2. Smlouvu o  bezplatné výpůjčce 
dle § 2193 a násl. zákona 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi smluvními stranami: 
město Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a příspěvkovou organizací 
Základní umělecká škola, Tyršo-
vo náměstí 235, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ: 71230980, a uklá-
dá starostovi smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  bezplatné výpůjčce 
dle § 2193 a násl. zákona 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi smluvními stranami: 
město Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a  příspěvkovou organiza-
cí Dům dětí a  mládeže, Mírové 
nám. 271, 517 21 Týniště nad 
Orlicí, IČ: 71237879, a  ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  bezplatné výpůjčce 
dle § 2193 a násl. zákona 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi smluvními stranami: 
město Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí a příspěvkovou organizací 
Základní škola Týniště nad Or-
licí, okres Rychnov n. Kněžnou, 
Komenského 828, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ: 60884541, a uklá-
dá starostovi smlouvu podepsat.

5. Ředitelce příspěvkové organiza-
ce Geriatrické centrum Týniště 
nad Orlicí vyplacení odměn dle 
žádosti.

6. Pravidla a  zásady příspěvko-
vých organizací města Týniště 
nad Orlicí, včetně personálních 
a  pracovněprávních vztahů, fi-
nančního hospodaření, hospo-
daření s  majetkem a  dalších or-
ganizačních záležitostí.

7. Ředitelce příspěvkové organiza-
ce Dům dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí vyplacení odměn dle 
žádosti

8. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí přijetí účelového peněžitého 
daru dle § 30, odst. 1, zákona č. 
250/2000 Sb. ve výši 20.000 Kč 
od dárce ŠKODA AUTO, a.s., za 

účelem realizace projektu „Po-
pularizace technického vzdělává-
ní na základních školách“. Při po-
užití daru je nutné dodržet § 30, 
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb.

9. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
přijetí účelového daru dle § 30, 
odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb. ve 
výši 35.000 Kč od dárce ŠKODA 
AUTO, a.s., za účelem realizace 
projektu „Popularizace technic-
kého vzdělávání na základních 
školách“. Při použití daru je nut-
né dodržet § 30, odst. 3, zákona 
č. 250/2000 Sb.

10. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí žádost o  čerpání fondu 
investic dle § 31, odst.2a), záko-
na č. 250/2000 Sb. na dofinanco-
vání interaktivní tabule ve výši 
14.000 Kč z  rozpočtu města. 
Mateřská škola U Dubu obdrže-
la účelový investiční příspěvek 
ve výši 65.000 Kč, cena tabule je 
79.000 Kč.

11. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí žádost o  čerpání rezerv-
ního fondu dle § 30, odst.2a), 
zákona č. 250/2000 Sb. do výše 
103.000 Kč vč. DPH na didak-
tické panely „Lesní svět“, které 
budou sloužit k  vytvoření vý-
ukové naučné stezky pro děti.

12. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí žá-
dost o  čerpání rezervního fon-
du dle § 30, odst.2a), zákona č. 
250/2000 Sb. do výše 80.000 Kč 
vč. DPH na obnovu PC a rozší-
ření veřejného internetu pomo-
cí wi-fi zařízení.

13. Umístit do uvolněného bytu 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
Týniště nad Orlicí paní Svobo-
dovou Annu, nar. 1950.

14. Smlouvu o  dílo Územní plán 
Týniště nad Orlicí – pro opako-
vané veřejné projednání (úpra-
va Územního plánu Týniště nad 
Orlicí, vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj včetně posou-
zení vlivu na životní prostředí 
a  na soustavu NATURA 2000 
pro druhé projednání s  veřej-
ností) mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  Ing. arch. Karlem No-
votným, Brožíkova 1684, 500 12 
Hradec Králové, IČ: 44385803, 
za cenu 219 010 Kč s  DPH 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

15. Záměr prodeje částí pozemků 
par. č. 1662/1, par. č. 1662/4, 
par. č. 1662/9, par. č. 1662/10, 
par. č. 1662/11 a  par. č. 1662/5 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí. Jed-
ná se o  pozemky na Podboří, 
které jsou určeny pro výstav-
bu rodinných domů. Záměr 
vyvěsit ihned po zasedání ZM 

   

dne 13.  6.  2017 s  ukončením 
31. 7. 2017 do 15.00 hodin.

B) Bere na vědomí

1. Zápis z  porady komise zdravot-
ní a  sociální ze dne 15.  5.  2017 
a 26. 5. 2017.

2. Žádost paní Ing. Heleny Toma-
šíkové o  odstranění laviček na 
Stávku.

3. Výsledek voleb členů do školské 
rady ze dne 11. 5. 2017.

4. Nabídku na rekonstrukci rozvo-
dů tepla a  TUV od firmy PPT 
Potrubní technika, s.r.o., Plzeň.

5. Dopis paní Ivany Karpuchinové, 
*** ve věci pronájmu městského 
bytu.

6. Oznámení Lesního družstva 
Vysoké Chvojno, s.r.o., o  jedná-
ní valné hromady, konané dne 
23. 6. 2017 s volbou členů dozor-
čí rady na další 2 roky.

7. Umístění žáků 1. – 5. ročníku do 
školní družiny od školního roku 
2017/2018.

C) Ukládá

1. Projednat v  ZM účetní závěrku 
města Týniště nad Orlicí za rok 
2016 včetně výsledku hospoda-
ření ve výši 20.074.429,60 Kč.

T: 12. 6. 2017 
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová
2. Projednat v  ZM celoroční hos-

podaření města a závěrečný účet 
města Týniště nad Orlicí za rok 
2016 včetně Zprávy Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření města Týniště nad Orlicí 
za rok 2016 s výhradami.

T: 12. 6. 2017 
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová
3. Projednat v ZM žádost o zvýšení 

provozního příspěvku pro rok 
2017 pro příspěvkovou organi-
zaci Služby města Týniště nad 
Orlicí z  důvodu navýšení počtu 
zaměstnanců.

T: 12. 6. 2017 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Projednat v  ZM změny rozpoč-

tu dle přiloženého rozpočtového 
opatření. Rada města tyto úpravy 
rozpočtu doporučuje.

T: 12. 6. 2017
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
5. Projednat v  ZM Dohodu o  vy-

tvoření společného školského 
obvodu spádové základní školy, 
jejíž činnost vykonává Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí, Ko-
menského 828, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, mezi obcí Nová Ves, 
Albrechtice nad Orlicí, včetně 
OZV.

T: 12. 6. 2017
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
6. Projednat v  ZM záměr prodeje 

části pozemku p.č. 1170/1 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí pod plánova-
nou garáží pro pana Zbyňka Švi-
kruhu. RM prodej doporučuje 
po zaměření skutečného stavu 
vybudované garáže.

T: 12. 6. 2017
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
7. Starostovi města pokračovat 

v  dalším jednání s  Povodím 
Labe, s.p., o  převodu vlastnic-
kých práv k  Odlehčovací větvi 
náhonu Alba na město a naopak 
převodu vlastnických práv meli-
oračních příkopů v k.ú. Petrovi-
ce n. Orl. a  části hlavního toku 
náhonu Alba v  k.ú. Týniště n. 
Orl. na Povodí Labe, s.p., s pod-
mínkou zajištění potřebného 
převodu vody z náhonu Alba do 
odlehčovací větve náhonu Alba.

T: 12. 6. 2017
Odpovídá: Libor Koldinský
8. Projednat v  ZM směnnou 

smlouvu a souhlasné prohlášení 
mezi: Silvie Dušková, Mgr. Mar-
ta Kubiesová, Josef Labík, Marta 
Zabilanská a  město Týniště nad 
Orlicí, IČ 00275468, sídlem Mí-
rové náměstí 90, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, zastoupené Liborem 
Koldinským, starostou.

T: 12. 6. 2017
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
9. Projednat v ZM podmínky pro-

deje pozemků na Podboří pro 
výstavbu rodinných domů. RM 
doporučuje obálkovou metodu, 
min. 990 Kč/m2 + DPH, bez 
omezení s  rezervačním poplat-
kem 50 000 Kč.

T: 12. 6. 2017
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
10. Řediteli Základní školy navrh-

nout řešení v  záležitosti umís-
tění žáků 1. - 5. ročníku do 
školní družiny od školního roku 
2017/2018.

T: 30. 6. 2017
Odpovídá: Mgr. Milan Kajn

D) Revokuje

1. Usnesení č. 68 z 24. 4. 2017 bod 
A  1. (Schvaluje pronájem čás-
ti pozemku p. č. 1596 o výměře 
209 m2 v  k. ú. Týniště nad Or-
licí a  části pozemku p. č. 1597 
o  výměře 31 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro Hanu Klikaro-
vou, ***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 05. 2017 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.)

E) Zamítá

1. Umístění billboardu pro firmu 
HDB na pozemku města Týniště 
nad Orlicí.

... pokračování na další straně

ZPRÁVY Z RADNiCE

Usnesení č. 70
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 29. 05. 2017



   

A) schvaluje

Smlouvu o  smlouvě budoucí číslo 
Z_S14_12_8120060123 s  ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Děčín o realizaci přelož-
ky distribučního zařízení určeného 
k  dodávce elektrické energie v  sou-
vislosti s  demolicí čp. 37 v  Turkově 
ulici v  Týništi nad Orlicí a  ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

A) schvaluje:

1. Dohodu o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové zá-
kladní školy mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  územním obvodem 
obce Nová Ves, jejíž činnost vyko-
nává Základní škola, Komenské-
ho 828, 517 21 Týniště nad Orlicí 
s úhradou provozních nákladů za 
každé umístěné dítě dle skutečně 
vynakládaných finančních pro-
středků v daném roce.

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2017 o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové zá-
kladní školy mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  územním obvodem 
obce Nová Ves, jejíž činnost vyko-
nává Základní škola, Komenské-
ho 828, 517 21 Týniště nad Orlicí.

3. Dohodu o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové ma-
teřské školy mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  územním obvodem 
obce Albrechtice nad Orlicí, jejíž 
činnost vykonává Základní škola, 
Komenského 828, 517 21 Týniště 
nad Orlicí s úhradou provozních 
nákladů za každé umístěné dítě 
dle skutečně vynakládaných fi-
nančních prostředků v  daném 
roce.

4. Obecně závaznou vyhlášku č. 
6/2017 o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové ma-
teřské školy mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  územním obvodem 
obce Albrechtice nad Orlicí, jejíž 
činnost vykonává Základní škola, 
Komenského 828, 517 21 Týniště 
nad Orlicí.

5. Záměr převodu pozemku p.č. 
294/3 v  k.ú. Štěpánovsko o  vý-
měře 89 m2 od Státního pozem-
kového úřadu do majetku města 
Týniště nad Orlicí.

6. Poskytnutí jednorázového nábo-
rového příspěvku ve výši 50.000 
Kč pro nového příslušníka Měst-
ské policie Týniště nad Orlicí za 

podmínky výkonu tohoto zaměst-
nání minimálně po dobu 5 let. 
Prostředky budou čerpány z části 
rozpočtu 2017 určené původně na 
pokrytí výdajů souvisejících se za-
městnáním nových strážníků.

7. Účetní závěrku města Týniště nad 
Orlicí za rok 2016 včetně výsledku 
hospodaření ve výši 20.074.429,60 
Kč.

8. Celoroční hospodaření města 
a  závěrečný účet města Týniš-
tě nad Orlicí za rok 2016 včetně 
Zprávy Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje o  výsledku 
přezkoumání hospodaření města 
Týniště nad Orlicí za rok 2016 
s výhradami.

9. Opatření k nápravě chyb a nedo-
statků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření za rok 2016.

10. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Služby města 
Týniště nad Orlicí, která spo-
čívá v  navýšení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na provoz 
o  částku 460.000 Kč. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 10.225.000 Kč (v tom úče-
lově limit mzdových prostředků 
4.904 000 Kč).

11. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Služby města Týniště 
nad Orlicí, která spočívá ve sní-
žení účelového investičního pří-
spěvku zřizovatele na spoluúčast 
k dotaci Modernizace a vybavení 
sběrného dvora v Týništi nad Or-
licí o částku 2.127,50 Kč. Celko-
vá výše účelového investičního 
příspěvku na tuto akci po úpravě 
představuje částku 749.776,50 Kč.

12. Nový závazný ukazatel mezi zři-
zovatelem a  příspěvkovou orga-
nizací Služby města Týniště nad 
Orlicí, který spočívá v poskytnutí 
účelového investičního příspěvku 
ve výši 1.052.688 Kč na nákup se-
kacího stroje.

13. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Základní umělec-
ká škola Týniště nad Orlicí, která 
spočívá v  navýšení neinvestiční-
ho příspěvku zřizovatele na pro-
voz o  částku 4.025 Kč. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz po úpravě představuje 
částku 66.025 Kč (v tom účelově 
odpisy majetku 26.025 Kč).

14. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí, která spočívá 
ve snížení účelového investičního 
příspěvku zřizovatele na nákup 
klarinetu o částku 1.000 Kč. Cel-
ková výše účelového investičního 

   

příspěvku na nákup klarinetu 
představuje částku 69.000 Kč.

15. Nový závazný ukazatel mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou 
organizací Dům dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí, který spočívá 
v  poskytnutí účelového investič-
ního příspěvku ve výši 83.468 Kč 
na nákup vestavěné skříně do vý-
tvarné dílny.

16. Rozpočtová opatření č. 5 – 
12/2017.

17. Záměr prodeje části pozemku 
p.č. 1170/1 v k.ú. Týniště nad Or-
licí pod plánovanou garáží pro 
pana ***, dle požadavku Odboru 
správy majetku s  minimální ce-
nou 500 Kč/m2 + DPH.

18. Směnnou smlouvu a  souhlasné 
prohlášení mezi: ***, ***, ***, *** 
a  město Týniště nad Orlicí, IČ 
00275468, sídlem Mírové náměs-
tí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 
a  pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy a  souhlasného 
prohlášení.

19. Záměr a  podmínky prodeje 7 
pozemků s možností připojení se 
k  inženýrským sítím na Podboří 
ležících na částech pozemků p.č. 
1662/1, p.č. 1662/4, p.č. 1662/9, 
p.č. 1662/10, p.č. 1662/11 a  p.č. 
1662/5 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro výstavbu rodinných domů 
za minimální cenu 990 Kč/m2 + 
DPH, bez omezení, s  rezervač-
ním poplatkem 50 000 Kč, dle 
varianty č. 6.

20. Zástupce pro spolupráci s  úřa-
dem územního plánování v prů-
běhu pořizování Územního plá-
nu Týniště nad Orlicí starostu 
města p. Libora Koldinského.

21. Dodatek č. 1 smlouvy o  dílo na 
stavební práce s firmou Sportovní 
podlahy Zlín, s.r.o., IČ: 25560191 
se změnou ceny díla o  víceprá-
ce ve výši 542.240,06 Kč včetně 
DPH a změnu termínu dokonče-
ní díla na 14. 7. 2017.

B) Bere na vědomí

1. Plnění úkolů z  minulých jednání 
zastupitelstva města.

2. Zprávu o činnosti rady města.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Zprávu kontrolního výboru.
5. Rozpočtová opatření č. 1 – 4/2017 

realizovaná na základě předběžně 
schválených rozpočtových opatře-
ní k rozpočtu na rok 2017 schvá-
lených pod bodem A/16 na 19. 
zasedání ZM 13. 03. 2017.

6. Informaci k návrhu úpravy Míro-
vého náměstí v Týništi nad Orlicí.

7. Informaci k vývoji jednání o od-
lehčovací větvi náhonu ALBA.

8. Konečnou zprávu likvidace DSO 
Poorlicko.

C) Zamítá
 

1. Prodej části pozemku p.č. 2035/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí pro ža-
datele pana ***, předsedy sdru-
žení vlastníků bytových jednotek 
Vrchlického č.p. 940, 941 a 942.

2. Nabídku Lesního družstva Vyso-
ké Chvojno na předkupní právo 
na prodej chaty postavené na 
pozemku v podílovém vlastnictví 
16 měst a obcí v k.ú. Holice v Če-
chách parc. č. 4700/8, evidenční 
číslo chaty E 64 za cenu 290 000 
Kč s využitím předkupního práva 
prodeje chaty umístěné na po-
zemku v  podílovém vlastnictví 
měst a obcí spravovaných Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno.

3. Nabídku Lesního družstva Vyso-
ké Chvojno na odkup chaty parc. 
č. 4700/10, k.ú. Holice v  Če-
chách, evidenční číslo chaty 79, 
s  využitím předkupního práva 
prodeje chaty umístěné na po-
zemku v  podílovém vlastnictví 
měst a obcí spravovaných Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno.

4. Prodej domu čp. 352 v k,ú, Týni-
ště nad Orlicí.

D) Ukládá

1. Starostovi města pokračovat 
v dalším jednání s Povodím Labe, 
s.p., o převodu vlastnických práv 
k Odlehčovací větvi náhonu Alba 
na město a naopak převodu vlast-
nických práv melioračních příko-
pů v k.ú. Petrovice n. Orl. a části 
hlavního toku náhonu Alba v k.ú. 
Týniště n. Orl. na Povodí Labe, 
s.p., s  podmínkou zajištění po-
třebného převodu vody z náhonu 
Alba do odlehčovací větve náho-
nu Alba.

T: průběžně Odpovídá: L. Koldin-
ský
2. Dopracovat OZV o místním po-

platku z  ubytovací kapacity dle 
doporučení Finančního výboru 
města Týniště nad Orlicí.

T: 30. 6. 2017 Odpovídá: Ing. J. Paš-
tika
3. Starostovi města zajistit variantní 

návrh úpravy Mírového náměs-
tí a  svolat veřejnou prezentaci 
úpravy Mírového náměstí na 
září 2017.

T: září 2017 Odpovídá: L. Koldinský

Libor Koldinský, starosta
Tento dokument má pouze infor-

mativní charakter. Některé údaje 
jsou z dokumentu vypuštěny s ohle-
dem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. Originál usnesení je k nahléd-
nutí v kanceláři tajemníka MěÚ Tý-
niště nad Orlicí.
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Usnesení č. 71
z elktronického jednání Rady města 
Týniště n. O. konané dne 15. 5. 2017

Usnesení z 20.
zasedání Zastupitelstva města Týniště n. 

O. konaného dne 12. 6. 2017



   

Vážení spoluobčané,

Někdo z vás si už možná všiml, 
že v  ulicích našeho města stále 
častěji potkává uniformovanou 
osobu ženy s  viditelným ozna-
čením ASISTENT PREVENCE 
KRIMINALITY (dále jen „APK“). 
Působí zde zejména z důvodu zvý-
šení bezpečnosti, veřejného po-
řádku a  předcházení společensky 
nežádoucí činnosti v  rámci celé-
ho města. APK spolu s  městskou 
policií má společnou prioritu – 
v  rámci komunikační a  vztahové 
prevence vést občany k  dodržo-
vání základních bezpečnostních 
standardů a  odbourání lhostej-
nosti k těm, kteří tuto snahu maří.

Tato nová pracovní pozice zří-
zená městem Týniště nad Orlicí, 
která po dohodě s  úřadem práce 
a  Ministerstvem vnitra vnikla za 
účelem podpory zaměstnanosti, 
aby pomocí veřejně prospěšné 
činnosti na úseku ochrany veřej-
ného pořádku, občanského soužití 
a  majetku, znovu mohla začlenit 
do společnosti osoby, které např. 
přišly o práci, pocházejí ze sociál-

ně slabšího prostředí, či se dostaly 
do finanční tísně.

Město Týniště nad Orlicí kromě 
spolupráce v  podpoře zaměstna-
nosti tímto projektem plní i  svoji 
sociální roli a  zároveň zvýší své 
aktivity při ochraně pořádku ve 
městě. Z  tohoto důvodu město 
souhlasilo se zapojením do pro-
jektu a zřídilo funkci APK. Kromě 
podmínek, které si stanovil úřad 
práce, si město Týniště nad Orli-
cí pro tuto funkci stanovilo pod-
mínku bezúhonnosti, tj., že osoba 
nesmí být trestně stíhaná, spoleh-
livosti, tj., že osoba nebyla posti-
žena za přestupek, který je v  roz-
poru s  posláním orgánů veřejné 
moci, zejména městské policie. 
Další podmínkou bylo minimální 
dosažené vzdělání (vyučen), ko-
munikativnost takového člověka 
a časová flexibilita.

Náklady na mzdu jsou hraze-
ny z  prostředků úřadu práce, po 
zapracování může město dalšími 
náklady na mzdu přispět. APK je 
začleněn do kolektivu městské po-
licie a jeho úkolem je napomáhání 
strážníkům při zajišťování veřej-

   

ného pořádku na místní úrovni, 
spolupůsobení při ochraně majet-
ku a pravidel občanského soužití.

V  našem městě takový asis-
tent bude vykonávat především 
pochůzky v  okrajových částech 
města, chatových oblastech, 
v okolí rodinných domů, kde pře-
bývají starší osoby, dále v  okolí 
školy, v  místech, kde máme in-
formace, že by mohlo docházet 
k šikaně ze strany spolužáků. Dále 
bude dohlížet na pořádek v  okolí 
dětských hřišť, zajišťovat bezpečné 
přecházení dětí přes přechody pro 
chodce, dohlížet na ochranu ma-
jetku při konání kulturních akcí, 
působit preventivně v době chova-
telských trhů, spolupracovat s od-
borem sociálních věcí při pomoci 
osobám v  sociální tísni, dohlížet 
na dodržování právních předpi-
sů města, spolupracovat a  pomá-
hat strážníkům při preventivních 
akcích, přednáškách, ukázkách 
apod.

Úkolem takového asistenta je 
upozornit osobu na případné pro-
tiprávní jednání, popř. jí pomoci 
tento stav odstranit a v případě, že 

by nedošlo k nápravě, může jedná-
ní zaznamenat na audio, či video 
a  předat strážníkovi k  dalšímu 
opatření, popř. ho okamžitě povo-
lat na místo k řešení problému.

Asistent nemá právo po vás po-
žadovat doklady totožnosti, ne-
může vám ukládat pokuty. Jeho 
úkolem je vás pouze upozornit na 
protiprávní nebo závadné jednání, 
chování.

APK je ale zároveň oprávněn 
v  případě, že přistihne osobu při 
spáchání trestného činu, popř. 
bezprostředně poté, nebo na útě-
ku, tuto osobu zadržet a předat ji 
policii. Zároveň je oprávněn jed-
nat v rámci nutné obrany a krajní 
nouze.

Z tohoto důvodu žádáme obča-
ny, aby s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti takto k APK přistupo-
vali a poskytli mu nezbytnou sou-
činnost tak, aby se nám podařilo 
co nejvíce zvýšit bezpečnost a po-
řádek v našem městě.

Ing. Iva Veselá 
manažer prevence kriminality

Martin Štěpánek, DiS.
velitel městské policie
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životní jubilea:

93 let Miloslava Kovaříčková

85 let Alena Hloupá
 Josef Novák
 Lubomír Huml
80 let Josef Bydžovský

Vítáme na svět:

Izabela Zahradníková
Vojtěch Matička
Petr Labík
Kristýna Dostálová
Anabela Hejnová

Rozloučili jsme se:

Eva Fryntová (80)
Iva Novotná (65)
Josef Pinka (76)
Blanka Samková (81)
Miroslav Etflaiš (88)
Milada Červinková (90)
Věra Brandejsová (92)
Jiří Marčík (90)

Poděkování

Děkujeme pečovatelkám z ge-
riatrického centra v  Týništi nad 
Orlicí za velmi dobře odvedenou 
práci při péči o naši matku v po-
sledních měsících jejího života. 
Bez jejich pomoci bychom tuto 
náročnou situaci těžko zvládali.

Věra Sedláčková, Karel Bran-
dejs

Upřímně děkuji starostovi 
města panu Liborovi Koldinské-
mu, členkám Sboru pro občan-
ské záležitosti paní Matonoho-
vé a  Šponarové za jejich osobní 
blahopřání a pozornosti k mému 
životnímu jubileu.

Rovněž děkuji všem přátelům 
a bývalým spolupracovníkům za 
projevená písemná i ústní blaho-
přání. Také mě potěšily gratula-
ce a  milé vzkazy na facebooko-
vých profilech a stránkách, které 
mi rodina přečetla.

Děkuji, že jste si na mě vzpo-

mněli a  omlouvám se za opož-
děnou odezvu v  důsledku ne-
přítomnosti „mé sekretářky“ 
(dcery Evy).

S  přátelskými pozdravy všem 
přátelům a spoluobčanům.

Karel Procházka

Děkujeme panu starostovi Li-
boru Koldinskému a paní Aleně 
Adamcové za příjemnou atmo-
sféru a  vřelá slova při oddání 
naší Zlaté svatby.

Rovněž patří poděkování 
panu Chaloupkovi a  slečně Le-
senské za houslový part.

Paní Matonohové a  Šponaro-
vé děkujeme za květiny a  dárek 
a  panu Tobiškovi za fotografic-
kou dokumentaci našeho vý-
znamného dne.

Manželé Jiří a Marie Šmídovi

Děkuji vám všem, kteří jste 
svou účastí, projevem soustrasti 
a  pomocí v  nejhorších chvílích 
mírnili žal nad odchodem man-

žela Jiřího Marčíka.
Pohřební službě děkuji za dů-

stojné vypravení pohřbu.
Jaroslava Marčíková s rodinou

Upřímně děkujeme všem, kte-
ří se přišli naposledy rozloučit 
s  naší drahou maminkou, ba-
bičkou a  prababičkou, paní Mi-
ladou Červinkovou. Děkujeme 
za všechny projevy soustrasti 
a květinové dary.

Dcera Milada a  syn Ladislav 
s rodinami

Vzpomínka

Dne 19.  7.  2015 nás opustil 
navždy pan Petr Klapka. Prosím, 
ti, co jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku.

Hedvika Klapková manželka 
a synové Petr a Pavela vnoučata 

Honza a Leonka.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA

WWW.tYNistE.CZ
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V termínu od 9. 5. do 14. 5. 2017 
se žáci 8. B zúčastnili školy v přírodě 
v penzionu „Chata pod sjezdovkou“ 
v Čenkovicích.

Ubytováni jsme byli v  pokojích 
se sociálním zařízením i televizí, na 
kterou jsme ani neměli čas se dívat. 
V  den našeho příjezdu proběhlo 
ubytování a vybalování věcí, většina 
se ani nenamáhala si věci vybalit. 
Někteří pouze podle potřeby hledali 
ve svých kufrech čisté prádlo, které 
někdy nebylo v té změti k nalezení. 
Pořádkumilovných jedinců bylo 
mezi námi velmi málo, a proto pro-
bíhalo během dne bodování poko-
jů, ale nikdo nikdy nevěděl v jakou 
dobu. Vyhlášení výsledků bodování 
našich pokojů bylo velmi překva-
pivé, protože nejhorším pokojem 
nebyl pokoj chlapců, nýbrž dívek. 
Jmenovat je nebudeme, ale jejich 
výhrou bylo zametení všech pokojů 
v den odjezdu.

V  restauraci penzionu probíhaly 
všechny důležité činnosti: „krme-
ní dravé zvěře“, „zapojování našich 
mozkových závitů“, fandění našim 
i jiným hokejistům při sledování MS 
v  ledním hokeji, maškarní rej plný 
různých překvapení a  náročných 
úkolů.

Vzpomněli jsme si i na naše ma-
minky, které v den našeho příjezdu 
obdrží kufr špinavého prádla, a pro-
to jsme jim pod „mírným“ nátlakem 
naší třídní učitelky vyrobili dárek ke 
dnu matek. Nejdříve někteří prska-
li, ale potom nás to i bavilo. Každý 
jsme si našli při našich výletech 
po okolí nějaký zajímavý kámen 
a  ubrouskovou technikou jsme ho 
vyzdobili podle svých představ.

Náš nejnáročnější výlet byl ve 
čtvrtek, kdy jsme vyrazili na celo-
denní výlet. Našim cílem byla roz-
hledna na Suchém vrchu, prohlídka 
dělostřelecké tvrze „Bouda“ a  po 
stezce „Betonová hranice“ s  růz-
nými typy bunkrů jsme dorazili až 
do Mladkova. Po cestě jsme narazili 
i  na radioaktivní pramen kníže-
te Rostislava. Prohlídka tvrze byla 
náročná, protože dole bylo pouze 
5°C a  délka prohlídky byla 80 mi-
nut. Náš průvodce byl skvělý a svůj 
výklad doplnil i  různými historka-
mi ze života vojáků, kteří v  tvrzích 
sloužili. Z  Čenkovic do Mladkova 
jsme ušli 20 km. V Mladkově jsme si 
počkali na vlak do Jablonného, kde 
jsme vlak vyměnili za autobus do 
Čenkovic. Vyrazili jsme ráno v osm 
hodin a v šest hodin dorazili do cha-
ty. Bylo to náročné, ale počasí nám 
přálo, celý den bylo krásně a svítilo 
sluníčko.

V pátek nás čekal oddechový den. 
Před poledním klidem bylo losování 
do vojenských družstev a po odpo-
činku nás čekal „Partyzánský samo-

škOlA V PříRODě tříDY 8. B

    

pal“. Každé družstvo muselo plnit 
úkoly, ale také se měřil čas. Mezi 
úkoly byly otázky na okolí Čenko-
vic, střelba, horolezecká stěna, zdra-
vověda, poznávání rostlin a záludné 
otázky z  prohlídky tvrze Bouda. 
Jako překvapení bylo správné po-
jmenování hada, který byl nalezen 
mrtvý na parkovišti. Byla to zmije 
obecná a my si ji mohli prohlédnout 
zblízka. Jednotlivá družstva se podle 
pořadí startu střídala na minigolfu 
vedle chaty. Večer bylo vyhlášení 

výsledků na karnevale a  předávání 
cen. Moc jsme si to užili.

A velikým překvapením byla noč-
ní stezka odvahy, kdy jsme v  noci 
museli ukázat svou odvahu. Ani 
chlapci se neukázali jako hrdinové, 
museli jít po dvojicích jako děvčata. 
Strach byl, i když na cestu nám svítil 
měsíc v úplňku. Stezku jsme všichni 
zvládli a měli jsme si o čem povídat. 
Někteří si i plíce procvičili.

Během našeho pobytu jsme se 
opravdu nenudili, neustále jsme pl-

nili různé úkoly a hráli hry. Zvládli 
jsme i opékání buřtů, cestu za pokla-
dem, vyměňování zbylých špekáčků 
za něco „hodnotnějšího“, fotbal 
i různé výšlapy do okolí.

Chtěli bychom poděkovat naší 
třídní učitelce Editě Burešové, Ka-
milovi Fléglovi, Aleně Uhlířové 
a naší zdravotnici paní Aleně Bure-
šové za tuto školu v přírodě, kterou 
pro nás připravili a strávili ji s námi.

 
Žáci 8. B
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Dne 24.5 2017 jsem se spo-
lu s  žáky devátých tříd zúčastnil 
exkurze do polského Krakowa 
a koncentračního tábora Březinka. 
V  brzkých ranních hodinách jsme 
vyrazili, po cestě nás přepadl vydat-
ný déšť, ale na náladě nám to ne-
ubralo, ba naopak. Po příjezdu na 
místo se nás ujala naše velice milá 
průvodkyně Milada Chmelíková, 
která nás odvedla k první zastávce, 
a to k hradu Wawel. Dozvěděli jsme 
se, že je to korunovační a pohřeb-

ní místo většiny polské monarchie. 
Je zde pochován i polský president 
Lech Kaczynski, který zemřel při 
letecké nehodě. Pokračovali jsme 
kolem Krakowské univerzity na 
historické náměstí, kde jsme se 
dozvěděli další zajímavosti polské 
historie. Po návštěvě Židovské části 
města jsme vyrazili směr vyhlazo-
vací tábor Březinka (Birkenau). 
Zde na nás čekala zlá a  smutná 
minulost evropské historie, kde ze-
mřelo několik milionů lidí.

Paní Chmelíková nám podala 
velmi podrobné informace o zvěr-
stvech, které fašisti konali na lidech 
a  hlavně dětech. Překvapilo mě, 
jak žáci devátých tříd hned po-
chopili, že tato zvěrstva se nesmí 
nikdy opakovat a  jak je důležité si 
je připomínat. Kluci se chvílemi za-
chovali jako „dospěláci“, a to, když 
s  dívkami zatřásly emoce. Tímto 
bych chtěl poděkovat Základní 
škole za pořádání exkurze, velký 
dík průvodkyni Miladě Chmelíko-

vé za úžasný výklad, učitelkám p. 
Suché, p.Burešové, p.Bastlové za 
zodpovědnost a pohodu. Dík a po-
chvalu všem zúčastněním deváťá-
kům - byli jste suproví a proto byla 
exkurze výjimečná.

PS: Žáci devátých tříd podle mě 
chápou zvěrstva, která se odehrála 
v Osvětimi nebo Březince, a proto 
bych byl pro, aby Základní ško-
la pokračovala v  úspěšné exkurzi 
i nadále.

Luboš Rydrych
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V  neděli 4.  6.  2017 uspořádal 
Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí již osmé VĚŽENÍ - tzn. 
slavnostní otevření letní výstavní 
sezony ve VODÁRENSKÉ VĚŽI. 
Hlavním bodem programu byla 
plánovaná zastávka pelotonu cha-
ritativní akce „Na kole dětem“, 
v  čele s  Josefem Zimovčákem na 
vysokém kole. Cílem této akce je 
získávat peníze na podporu on-
kologicky nemocných dětí. Město 
Týniště nad Orlicí se stalo partne-

rem projektu „Na kole dětem“. Tato 
veřejná cyklotour projíždí celou 
republikou a v Týništi byla zvolena 
zastávka u  Vodárenské věže. Náš 
spolek zajistil pro účastníky akce 
vřelé přijetí, spojené s  občerstve-
ním. Aktivním účastníkem akce 
byl i  například profesor Pavel Pa-
fko. Po odjetí pelotonu pokračo-
vala u  věže akce VĚŽENÍ dětskou 
dopravní soutěží, občerstvením 
a hudbou. Děkujeme všem dobrým 
lidem, kteří nám s  přípravou akce 

   

pomohli.
Ve Vodárenské věži můžete letos 

navštívit výstavu s názvem „Město 
a jeho lidé“. Jde o největší fotogra-
fickou výstavu svého druhu, jaká 
kdy v Týništi byla uspořádána. Na-
leznete zde stovky fotografií z Týni-
ště a  jeho okolí, na kterých kromě 
města hrají roli i  lidé. Samostatné 
koutky jsou věnovány fotografiím 
od Rudolfa Wichlase a  Ludvíka 
Uhlíře. Svůj koutek zde mají i  fo-
tografie o  ochotnickém divadle, 

SOKOLU, Automotoklubu, či fo-
tografie od místních profesionál-
ních fotografů. Spolek se pokusil 
vytvořit i iluzi fotografického ateli-
éru s fotokomorou. Dovoluji si vás 
na naši výstavu pozvat. Otevřeno 
máme o  víkendech do konce září. 
Těšíme se na vás.

Štěpán Tomašík
jednatel Spolku přátel města 

Týniště nad Orlicí
Fotogalerii naleznete na druhé 

straně obálky

VěžENí Již POOsmé
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PROVOZNÍ MONTÉR 
VODOVODŮ 

 

Požadujeme: 
‐ vyučen ‐  oboru instalatér, topenář výhodou 
‐ řidičské oprávnění skupiny B 
‐ samostatnost, zodpovědnost, pečlivost 
Pracoviště: Kostelec n. Orlicí, Rychnov n.Kn. 
Nástup: ihned 

Nabízíme: 

• 5 týdnů dovolené
• až 5 dnů zdravotního volna
• jednosměnný provoz – 7,5 hod/den
• příspěvek na penzijní připojištění
• další benefity (stravenka 100 Kč, zvýhodněné

telefonování, …i)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na email: 
zdenka.myskova@aquark.cz nebo na adresu: AQUA 
SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou. Bližší informace poskytne p. Zdena Myšková (tel. 
494 539 181). 

   

Po úspěšné sezoně uspořáda-
li trenéři basketbalového oddílu 
mladších dětí závěrečné soustře-
dění, které proběhlo ve dnech 
9.  6.–11.  6.  2017. Už potřetí jsme 
jeli na kolech na Suté břehy, kde 
jsme byli ubytováni v  chatkách. 
První večer jsme si opekli buřty 
a  zazpívali u  táboráku. Celou noc 
jsme drželi hlídky. Po ranní krátké 
rozcvičce jsme si zahráli vybíjenou 
a  pak už jsme nedočkavě vyhlíže-
li hasiče, kteří nám přislíbili svoji 

účast. Přijela k  nám dvě hasičská 
vozidla z Týniště nad Orlicí a  jed-
no hasičské auto z  Albrechtic nad 
Orlicí. Pan Jakl, p. Krčmář a  p. 
Chaloupka nám předvedli albrech-
tické vozidlo a p. Bohatý, p. Švan-
delík a p. Bartoš vozidla týnišťská. 
Děti si vyzkoušely dýchací přístro-
je, helmu, stříkání z  hadice na cíl, 
prohlédly si hasičská auta. Největší 
zábavou byla pěna, kterou dětem 
hasiči nastříkali a  ve které si děti 
zadováděly. Odpoledne jsme vyra-

   

zili na krátký výlet na kole. Jeli jsme 
na Novou Ves, kde děti za odměnu 
dostaly nanuky. Když jsme se vrá-
tili zpět, zahráli jsme si různé hry 
a dokonce i zastříleli ze vzduchov-
ky. Večer jsme poseděli u táboráku 
a dětem připravili noční stezku od-
vahy. V  neděli jsme si dopoledne 
zahráli ještě stopovanou, po obědě 
si zabalili a vyrazili na cestu domů.

Tímto bych chtěl poděkovat ha-
sičům za ukázku své práce a všem 

maminkám a  tatínkům, kteří se 
dobrovolně na akci podíleli a  po-
mohli nám při práci s dětmi a spo-
lečně jsme tak strávili příjemný ví-
kend plný zážitků.

Děkuji i  městu Týniště nad Or-
licí, které přispívá finanční částkou 
na činnost celého basketbalového 
oddílu.

Ivo Dostál – trenér

VíkENDOVé sOUstřEDěNí PRO mAlé BAskEtBAlistY

                                                                                                                                        
                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

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

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

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

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

odpadů.

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

zaručují ty nejlepší služby. 

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

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

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

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

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

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

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

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.
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Pohádkový les v týništi

V neděli 28. 5. 2017 pořádal Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí 
tradiční Pohádkový les.

Připraveno bylo sedmnáct stanovišť s  pohádkovými postavičkami 
a jejich veselými úkoly pro děti všechny věkových kategorií. Cesta vedla 
asi tříkilometrovou procházkou týnišťskými lesy, startovalo se u  školky 
U Dubu.

Účastníci si cestou mohli vyzkoušet třeba zatloukání hřebíků u  Pata 
a Mata, sportovní dráhu u Ferdy mravence a brouka Pytlíka, zdobení per-
níčků u čarodějnice z Perníkové chaloupky, vaření oběda pro Rumcajse 
u Manky, opylování vlčího máku u makové panenky a motýla Emanuela 
nebo lanovou překážku a chůdy u Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. 
Dále mohli potkat pohádkovou babičku, Krtečka, Mickeyho Mouse a Mi-

nnie, pejska a kočičku, Vodníka, Macha a Šebestovou nebo Nema a Dory. 
Příjemnou zastávkou potom bylo jistě pro každého pohoštění u babičky 
a Červené karkulky. Ty nabízely dětem koláčky a šťávu a dospělým potom 
víno.

U startu se potom účastníci mohli zastavit u čarodějnice, která ráda hra-
je Mölkky. Mölkky jsou zahradní hra, při které se shazují kolíky, a sčítá se 
jejich bodová hodnota. Čarodějnice měla na plácku připravených několik 
sad této hry, které zapůjčila firma Albi. Vyzkoušet si ji mohli malí i velcí 
a třeba se i přihlásit na velký turnaj v této hře, který proběhl 17. 6. na sta-
dionu v Týništi nad Orlicí.

Letos nám počasí opravdu přálo a akce se celkově vydařila. Startem i cí-
lem nakonec prošlo 130 dětí s jejich doprovodem ve formě rodičů a pra-
rodičů.

     

Závěrečná

V  neděli 21.  5. se v  Týništi 
konal další ročník minivolej-
balového turnaje s  názvem Zá-
věrečná. Na hřištích SK Týni-
ště nad Orlicí se sjelo celkem 
24 družstev a  bojovalo ve třech 
minivolejbalových barvách. 
V  kategorii tzv. žlutého minivo-
lejbalu, který je určen pro 1. a  2. 
třídu, kdy se míč hází a  chytá, 
se utkalo 6 týmů systémem ka-

ždý s  každým. Po velkých bojích 
nakonec zvítězily Pandy z  Pou-
chova, před domácími Baná-
ny z  DDM Týniště nad Orlicí. 
V  oranžovém minivolejbale pro 
třeťáky, kdy je dovoleno míč chy-
tit, ale pak už se volejbalově odbíjí, 
hrálo 8 dvojic také systémem kaž-
dý s každým. Hraje se na čas, čímž 
je možné dobře propočítat potřeb-
ný čas a systém. Na antuce vyhrál 
tým Pomerančů z  DDM Týniště 
nad Orlicí, na 2. místě skončil 

tým TJ Slavia Hradec Králové E. 
Nejpočetnější bylo zastoupení 
modrého minivolejbalu, kde se 
již hraje ve trojicích, a platí všech-
na pravidla jako ve velkém, šest-
kovém volejbale. Tam se hrálo 
ve dvou pětičlenných skupinách 
a  poté znovu ve dvou finálových 
skupinách. Celkové vítězství 
si odnesla děvčata z  TJ Slavia 
Hradec Králové C, před týmem 
z  Kvasin a  na bronzovou příč-
ku nakonec dosáhly Ostružiny 

z  DDM Týniště nad Orlicí. Mezi 
účastníky byly také děti z  Kva-
sin, Ruchadla Zájezd a  Stěžer. 
Rozhodčími se staly starší hráčky 
domácího týmu a  aktivní rodiče, 
kteří také přispěli drobnými dary 
do odměn. Všichni hráči si nako-
nec vybírali drobné ceny, že je ani 
pobrat nemohli. Děkujeme všem 
pomocníkům za jejich čas a ener-
gii a  panu Jaroslavu Pokornému, 
předsedovi SK Týniště, za ochotu 
a vstřícnost.
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O týnišťské tajemství

V sobotu 20. 5. se konal v Kul-
turním domě v Týništi nad Orlicí 
26. ročník taneční nepostupové 
soutěže O  týnišťské tajemství. 
Soutěž pořádá týnišťský Dům dětí 
a mládeže.

Ve čtyřech věkových katego-
riích se představilo více než 800 
dětí, nejen z  Královéhradeckého 
kraje. Celá soutěž byla rozdělena 
do pěti časových bloků, aby se 
všichni účinkující i  diváci vůbec 
vešli do divadla. Povzbuzování 
od rodičů a  ostatních tanečníků 
znělo sálem po celý den, pro ta-
nečníky byl zajímavou zkušeností 
tanec na jevišti, protože na větši-
ně soutěží se tančí uprostřed sálu. 
Novinkou v  letošním ročníku 
bylo oddělení kategorií mažore-
tek a  pompomů a  přidání sólo-
vých vystoupení.

Mini kategorie zcela ovládly 
skupiny z  DDM Týniště nad Or-
licí, v  disco kategorii Rosegirls 
Baby, v  parketových scénkách 
CCG a  v  mažoretkách a  pompo-
mech Pom pom dance.

Kategorie dětí byla nejobsaze-
nější a  byla proto rozdělena na 
dva časové bloky. V  disco zvítě-
zila skupina Rosegirls  I. z  DDM 
Týniště nad Orlicí, ve street tan-
ci Shake Dance z DDM Chlumec 
nad Cidlinou a  v  parketových 
scénkách TC Yesdance Jeseník.

V  nejvíce obsazené kategorii 
mažoretek a pompomů si pohár za 
1. místo odnesly mažoretky DDM 
Nové Město nad Metují, 2. místo 
obsadila děvčata z  DDM Domi-
no Hronov a  3. místo Pom pom 
dance DDM Týniště nad Orlicí. 
Zlatou medaili za sólový výstup 
získala skladba A  demon’s  fate 
z DDM Domino Hronov.

Junioři jsou děti do 15 let 
a  soutěžily celkem v  pěti katego-
riích. V disco zvítězil TC Yesdan-
ce Jeseník, ve street dance Chaozs 
z  DDM Rychnov nad Kněžnou, 
v  orientálních tancích TS Faria, 
Orel Třebechovice. S pompomy si 
nejlépe poradily děti z TS Ballare 
ze Rtyně v P. a sólo nejlépe zvládla 
dívka z DDM Hronov se skladbou 
Geronimo.

Kategorie nejstarších měla jen 
dvě rozdělení, ve street dance 
vyhrála TŠ Bonifác ze Rtyně v  P. 
a  ve spojené kategorii parketo-
vých scének a mažoretek kralova-
la skupina CCG při DDM Týniště 
nad Orlicí.

O pořadí celý den rozhodovala 
pětičlenná porota, která to mnoh-
dy neměla vůbec jednoduché. 
Děkujeme Kulturnímu domu za 
poskytnutí prostor a  také všem 
pomocníkům, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu celého dne.

Eva Jenčíková
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Tanečníci z DDM mají za sebou 
další úspěšnou sezónu. Zúčastnili 
se mnoha soutěží jak regionálních 
nepostupových, tak celorepubliko-
vých postupových soutěží.

BABY ROSEGIRLS je novou ta-
neční skupinou od 3 do 6 let, je to 
taneční přípravka, která se věnuje 
tanci Disco Dance. Holčičky začaly 
tancovat na konci září, v  únoru si 
poprvé zatančily před publikem na 
dětském karnevalu a tím jim zača-
la dlouhá šňůra tanečních soutěží. 
S  taneční skladbou „Little Mouse“, 
vyjely do České Třebové, Jaromě-
ře, Rychnova nad Kněžnou, Dvora 
Králové n/L, Jablonné n/O, Pardu-
bic, Týniště n/O, a  Rtyně v  /P. Je-

jich snaha byla odměněna vždy na 
předních příčkách, získaly dvakrát 
1. místo, pětkrát 2. místo a  jednou 
3. místo.

ROSEGIRL’S I. dívčí taneční sku-
pina ve věku od 8 do 11 let, tančí 
ve formaci Disco Dance. Se svou 
skladbou „Lollipop“, se zúčastnila 
soutěže v  Rychnově n/K, Pardubi-
cích, Rtyni v  Podkrkonoší, Jičíně 
a  na domácích prknech v  Týništi 
n/O děti si poprvé vyzkoušely dět-
skou kategorii (7-11roků). Jejich 
umístění bylo třikrát 1. místo, dva-
krát 2. místo.

POM POM DANCE Mažoret-
ková skupina při DDM Týniště nad 
Orlicí,  trénuje teprve  2 roky a  čítá 

   

celkem 14 dívek ve věku 4-17 let. 
V  letošní sezóně děvčata soutěži-
la celkem s  osmi  choreografiemi 
a  i  přes velmi krátkou dobu svého 
působení podávala opravdu  nád-
herné výkony.  Miniformace děti 
s choreografií „Tancuj bala bala“, se 
radovala čtyřikrát z 1. místa, jeden-
krát z 2. místa a jedenkrát z 3. místa, 
formace kadetek se skladbou „Jen 
počkej zajíci“, si vytančila třikrát 
2. místo a  dvakrát 3. místo. Skvělé 
výsledky přidaly i  dívky s  pěti  só-
lovými sestavami a  jedním duem, 
celkem pětkrát 1. místo, osmkrát 
2. místo, třikrát 3. místo, z  toho 
na Mistrovství Čech  Nella Izáková 
v  kategorii sólo pom děti a  Mar-

kéta Bímová v  kategorii sólo pom 
seniorky obsadily bronzové příčky 
a vytančily tak v jeden den pro svůj 
tým dva tituly II.Vícemistryně Čech 
a navázaly tak na předešlý rok, kdy 
stejný titul v kategorii sólo pom děti 
vytančila Sabrina Nguyen.

CCG MINI v  této skupině tančí 
dívky a chlapci ve věku do 8 let. Děti 
nacvičily choreografii “O utrženém 
sluchátku”, která byla vytvořena na 
motivy známého večerníčku O Ma-
chovi a  Šebestové a  s  nadšením se 
pustily do tanečních kreací a  pro-
měn, vytvořených sluchátkem. Ská-
kavý albatros a  divoké kočky byly 
vystřídány výletem do pravěku. 
Všichni si to strašně užívali a kromě 

tANEČNí kROUžkY DOmU Dětí A mlÁDEžE týNiště NAD ORliCí

UPOZORŇUJEME OBČANY NA BLÍŽÍCÍ SE 2. TERMÍN 

SPLÁTKY MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ ZA ROK 2017. 

DATUM SPLATNOSTI JE DO 15.08.2017.
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jednoho 2. místa, skončili všude na 
nejvyšším stupni.

ROSEGIRL’S  II. je taneční sku-
pina složena z dívek a chlapců. Je-
jich formou tance je Disco Dance. 
S  letošní skladbou „Disco school“, 
absolvovala několik soutěží, v juni-
orské kategorii. Česka Třebová, Tře-
bechovice p/O, Jaroměř,  Rychnov 
n/K,  Jablonné n/O, Dvůr Králové 
n/L, Pardubice, Týniště n/O, Rtyně 
v  Podkrkonoší a  Jičín, jsou města, 
kde se konaly taneční soutěže, ze 
kterých si tato taneční skupina při-
vezla třikrát 2. místo, jedenkrát 3. 
místo a třikrát 4. místo.

CCG DANCE navazoval na 
úspěšnou choreografii loňského 

roku nazvanou Cirkus. Tentokrát 
děvčata ztvárnila ve výrazovém tan-
ci moře. Medúzy, charakterizované 
průhlednými bílými košilkami, byly 
vystřídány mořskými hvězdicemi 
a nakonec se přišly podívat i  lstivé 
Sirény, které svým tancem zavedly 
námořníky na útesy, potopily jejich 
koráb a  měly velkou radost, že se 
jim vše podařilo. Tanec byl náročný 
a porota ho vždy ocenila 1. místem.

ROSEGIRLS  III. je taneční sku-
pina starších dívek, která se letos 
se svou skladbou „It’s  about mo-
ney“, zúčastnila tanečních soutěží 
v Rychnově n. K., Pardubicích, Tý-
ništi nad Orlicí a Rtyni v P., celkem 
si přivezli dvakrát 3. místo.

   

Vyvrcholením letošního roku 
bylo závěrečné vystoupení taneč-
ních skupin „SHOW DANCE 
2017“, které se konalo v Kulturním 
domě. Tanečníci letos spojili své sty-
ly tance a společnými silami vytvo-
řili taneční choreografií, se  kterou 
přivítali své spolužáky, učitele a ro-
diče. Vystoupení se všem náramně 
povedlo a  diváci tanečníky odmě-
nili bouřlivým potleskem. Letos 
jsme zažili opravdu úspěšnou řadu 
tanečních vystoupení. Chtěli by-
chom poděkovat všem rodičům za 
jejich všestrannou podporu a  také 
ocenit oděvní umění paní Součko-
vé, která nám ušila skvělé kostýmy. 
Velké poděkování patří všem dětem 

za práci v  kroužcích a  vedoucím 
Lence R., Denise R., Lence K., Ane-
tce V., Rebece S., Mirce K., Markétě 
B., Daně Č. a Stanislavě Č. a Domu 
dětí a  mládeže Týniště nad Orlicí 
za podporu a pomoc při soutěžích. 
Přejeme všem krásné prázdniny 
a v příštím školním roce v plné síle, 
hurá do tance.

Lenka Reslová

Ředitelka Domu dětí a  mládeže 
Jana Kalousová děkuje všem inter-
ním a  externím zaměstnancům za 
celoroční práci a přeje všem krásně 
prožité prázdniny a  letní dovole-
nou.

tANEČNí kROUžkY DOmU Dětí A mlÁDEžE týNiště NAD ORliCí

Informace pro nové žáky ZUŠ
Nově přijatí žáci (výsledky zkoušek jsou uvedeny na stránkách školy www.zustyniste.cz) se dostaví v pondělí 4. září 2017 ve 13. hodin do 

budovy Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí.

Podrobný rozpis rozdělení k jednotlivým pedagogům bude vyvěšen 4. září na informační tabuli v budově školy.

Volná místa nabízejí ještě tyto obory: 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR • TANEČNÍ OBOR • VÝTVARNÝ OBOR
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kUžElkÁři sk ONtÁRiO BODUJí V RYChNOVské liZE

miNiVOlEJBAl sk týNiště NAD ORliCí

CYklistiCké DOPRAVNí ZÁVODY

O víkendu 10.–11. 6. se dva týmy 
minivolejbalu SK Týniště nad Orlicí 
zúčastnily celostátního finále v Čes-
kých Budějovicích. Oba týmy skvěle 
sehrály své zápasy v sobotních skupi-
nách, kde bez porážky zvítězily a do 
nedělních bojů postoupily z prvního 
místa ve skupině, což byl vynikající 
výkon. V  oranžovém minivolejbale 
nás reprezentovala Tereza Hübnero-
vá s Šárkou Jenčíkovou a v modrém 
ostřílená trojice Laura Skořepová, 
Eliška Růžičková a  Aneta Vacková. 
V neděli bohužel pořadatelé změnili 
turnajový systém, a místo finálových 
bojů vítězů namíchali na další hru 
jiné skupiny. V  neděli se již našim 
týmům tolik nedařilo a modří skon-
čili na 6. místě a oranžoví na 4. místě. 
Díky aktivitě rodičů si obě výpravy 
užily nejen turnajových zápasů, ale 
také doprovodného programu a za-
jímavého výletu.            Eva Jenčíková

Dne 25. 4. 2017 se konalo na do-
pravním hřišti v Týništi n. O. v areálu 
Automotoklub místní kolo cyklistic-
kých dopravních závodů pro žáky 
3. až 9. tříd, kterého se zúčastnili 
žáci ze základních škol Týniště n. O. 
a Albrechtice n. O. Dne 26. 4. 2017 
se konalo základní kolo dopravní 
soutěže, kterého se zúčastnili i  žáci 
i  ze základní školy v  Častolovicích. 
Bojovalo se v 5 disciplínách. Ověření 
znalosti pravidel silničního provozu 
formou testů, poskytnutí první po-
moci, dvě jízdy zručnosti na jízdním 
kole a  jízda na dopravním hřišti se 
zaměřením na dodržování pravidel 
silničního provozu. Na tyto závody 
navazovalo okresní kolo v  Rychno-
vě n. K. Toto okresní kolo se konalo 
18.  5.  2017. Účast na této dopravní 
soutěži byla značná. Celkem se zú-
častnilo 14 družstev ze 14 základních 
škol na okrese. Do Rychnova nad 
Kněžnou odjelo reprezentovat naši 
Základní školu v  Týništi nad Orlicí 
jedno družstvo ve složení Veronika 
Kuchařová, Nela Divišová, Tomáš 
Richter a Tobiáš Marek. Tito žáci se 
díky velkému nasazení a  šikovnosti 
umístili na krásném 7. místě.

Zdeňka Pálová

     

Již třetím rokem náš klub SK On-
tário reprezentuje tým kuželkářů 
v Rychnovské lize neregistrovaných 
v této sestavě: Stodůlka J., Kubec J., 
Derner Z., Jícha P., Nyč K., Jaroš J. 
Po několika letech příjemně stráve-
ných na kuželně v Týništi nad Or-

licí, kde jsme hráli ligu neregistro-
vaných, došlo k ukončení činnosti 
kuželkářského klubu a jeho zázemí 
je dnes již minulostí. Tento sport 
nás stále baví a  chyběl nám. Roz-
hodli jsme se proto přihlásit do ligy 
neregistrovaných v  Rychnově nad 

Kněžnou a hájit i nadále barvy SK 
Ontária Týniště. Jako nováčci jsme 
začínali v nejnižší 9. lize. Po třech 
sezonách vynikajících výsledků 
jsme vždy postoupili. V následující 
sezoně se budeme snažit o co nej-
lepší výsledky v 6. lize.

Děkujeme za přízeň našich fa-
noušků a rodinám, které nás v naší 
aktivitě podporují.

Dagmar Stodůlková
SK Ontário
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mAtEřskÁ škOlA městO

NABíDkA sENiORům: POJďtE s NÁmi stUDOVAt ANgliČtiNU!

     

Ťuká léto na okýnko

Ještě než nám léto zaťukalo na 
okénko, oslavili jsme společně 
s dětmi Den Země. Oslava začala 
dobrodružnou výpravou do Olši-
ny. Sbalili jsme si batohy a  dob-
rou náladu. Přivolali jsme slu-
níčko společnou kresbou na náš 
chodník. Celá výprava se nesla 
v duchu ekologickém. Plnili jsme 
úkoly, jak jen nejlépe jsme svedli. 
Roztřídili jsme odpad, našli jsme 
správnou popelnici, zahráli jsme 
si hry a poděkovali naší přírodě.

A už léto ťuká a přináší s sebou 
nejkrásnější oslavu, a to Den Dětí. 
Letošní ročník byl ve znamení 
barviček. A  jelikož počasí hrálo 
v náš prospěch, s nadšením jsme 
zhlédli na školní zahradě divadél-
ko Kohoutek a  slepička. Loučení 
s  předškoláky proběhlo za do-
provodu našeho sborečku. Užili 
jsme si společně s dětmi a  rodiči 
slunečné odpoledne plné soutěží 
a dětských radovánek.

Léto jsme přivítali a  zároveň 
školní rok zakončili společným 
výletem na Hrad Potštejn. Třída 

nejmladších Ježečků vyjela na vý-
let do Častolovického zámeckého 
parku. Počasí nám opět přálo, 
a  tak jsme se před výstupem na 
hrad posilnili svačinou na louce. 
Paní průvodkyně nás při pro-
hlídce seznámila s  historií hradu 
a prozradila nám spoustu zajíma-
vostí. Jestli je však v podzemí stá-
le ukrytý poklad, prý nikdo neví. 
S  hradem i  jeho záhadami jsme 
se rozloučili a  sestoupili dolů, 
kde nás čekala další zastávka Vo-
chtánka. Zde jsme se občerstvili 
a  jako zaslouženou odměnu si 

děti vychutnaly nanuky. Při zpá-
teční cestě do Potštejna lesem 
podél řeky jsme obdivovali krásu 
místní přírody, naslouchali toku 
řeky a  pozorovali její živočichy. 
Dobrá nálada nás provázela po 
celý výlet a  neopustila nás ani 
v autobusech cestou do mateřské 
školy, a tak jsme si vesele zazpíva-
li: „Sláva nazdar výletu…“.

Vám všem přejeme s  dětmi za 
celou naší Mateřskou školu dob-
rou náladu po celé léto a  prázd-
niny.

Křížková, Matušková

     

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

Výuku anglického jazyka pro se-
niory v Týništi zajišťuje pan Luboš 
Moravec, erudovaný lektor s  uni-
verzitním vzděláním a mnohaletou 
praxí, který úspěšně složil certifiko-
vané jazykové zkoušky v nejlepších 
úrovních (tzn. C1 a C2). V našem 
nabízeném kurzu se studenti po-

stupně a  přiměřeně seznamují 
se slovní zásobou a  stavbou vět, 
nechybí v  něm čtení a  hlavně po-
rozumění slyšenému textu a  taky 
konverzační blok. Účastníci jsou 
rovněž vedeni k pravidelné domácí 
přípravě. „Důležité je, když účast-
níci vidí výsledky, a řekl bych, že je 
velmi těší, když si sami leccos pře-
čtou. Anglicky se velmi dobře může 
naučit opravdu každý, jde jen o  to 
si to doma volně a stále procházet“, 
povzbuzuje současné i  potenciální 
zájemce učitel Luboš Moravec.

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

Milí starší přátelé, ráda bych vám 
tedy touto cestou nabídla další, 

nový kurz angličtiny pro senio-
ry – začátečníky, který plánujeme 
otevřít v  září  2017 v  Kulturním 
centru v Týništi nad Orlicí. Cena za 
tento kurz činí 1.590,– Kč/osoba/
semestr.

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

Pojďte s  námi začít studovat již 
tento rok!

PhDr. Veronika Čepelková, za-
stupitelka města za KDU-ČSL, or-
ganizátorka
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■ 12. 7. Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky
(společenské hry – od pexesa po Ubongo), 9-12 a 13-16, v dětském od-
dělení
■ 19. 7. Pozvání do KNIHOVNY – půjčování knih + prázdninové hrátky 
(vyrábíme celý den), 9-12 a 13-16, v dětském oddělení

■ 27. 7. (Čt) Odpolední tvořivá dílna – KERAMIKA od 15:30 hod., s pí. 
S. Toucovou

Plánujeme:
Letní KINO (promítání) ve stodole!

mAtEřské CENtRUm RAtOlEst

DAlší AkCE V ČERVENCi:

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

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC ČeRVeneC 2017

Týden:

3. 7.–7. 7. mC zavřené - dovolená, prázdniny

Týden:

10. 7.–14. 7.

Příměstský tábor pro rodiny s dětmi.
Téma: Krtečkova OLYMPIÁDA
Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Sportování na stadionu, tělocvičně, hřišti… soutěže 
v různých disciplínách – běh, skok, házení koulí, skok do dálky, výšky… Tvoření maskota, vlajky + medaile! 
Středa – maraton do Křivic + fotbalový zápas!
Cena tábora: 350,– dítě, zápisné: 50,– Obědy vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování ve stodole.
Program: 9-12, polední klid, 14-18h.

Týden:

17. 7.–21. 7.
Příměstský tábor s výukou angličtiny.
Soukr. tábor s výukou anglického jazyka, pořádá Koala English.
Více informací: K. Pavlová, koalaenglish@seznam.cz 773493656, http://www.koalaenglish.eu/
Po-Pá, čas: 8-16h.

Týden:

24. 7.–28. 7.

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

31. 7. mC zavřené - dovolená, prázdniny

ČEskOBRAtRskÁ CíRkEV EVANgEliCkÁ

     

Cti otce svého i  matku, abys byl 
dlouho živ na zemi, kterou ti dává 
Hospodin, tvůj Bůh.

2. Moj. 20,12

Soudržnost každé společnosti se 
projeví i v soudržnosti rodiny. Ta je 
jedním ze základních pilířů. Bezvý-
hradně ctít své rodiče je pro dnešní 
dobu věcí těžko pochopitelnou. Úctu 
v dnešní době přeci získávají ti, kdo 
si ji zaslouží podle svého jednání 
a  smýšlení. Může ale něco nahradit 
vztah dětí k  rodičům, i když rodiče 
chybují, a to i docela výrazně?

Toto přikázání má připojené zaslí-
bení: „Abys byl dlouho živ na zemi, 
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ 

Je však nejprve potřeba ctít rodiče 
a  rodičovství vůbec. Byť je nedoko-
nalé, neúplné, v  některých okamži-
cích selhávající. Rodiče a rodičovství 
je třeba za každé situace podporovat. 
Ostatně i  tak se můžeme učit rodi-
čovství ctít. Učíme se to stále tak, 
jak se proměňujeme my jako rodiče 
i naše děti jako rodiče. Je to tak tro-
chu nekončící řetěz úcty, který  nás 
může držet nejen pevně při sobě, ale 
pomáhá nás držet pevně na zemi. 
Ve stále rychlejší době je rodičovství 
a rodina to, co může dnešnímu světu 
přinést tolik kýženou stabilitu. Jen 
umět spolu být a stále si naslouchat.

Martin Luther o  rodičovství pře-
mýšlel takto: „Máme se Pána Boha 

báti, a  jej milovati, abychom rodičů 
a pánů nepotupovali, ani nehněvali; 
ale je v poctivosti měli, milovali, jim 
sloužili, poslušni byli, a jich sobě ve-
lice vážili.“

Pane, uč nás uctivosti k  rodičům 
i  k  sobě a  tvému pohledu na život, 
rodinu i  na svět. Kéž si dovedeme 
v rodinách naslouchat, ale i vzájem-
ně odpouštět a  hledat cestu ke vzá-
jemnému porozumění a pochopení. 
Amen.

Píseň:
1. Prosím tebe, Bože můj, tatínka 

mi opatruj, při práci ho provázej, po-
žehnání své mu dej!

2. Prosím tebe, Bože můj, mamin-
ku mi opatruj, zdraví, sílu, vše jí dej, 
dlouho nám ji zachovej!

3. Prosím tebe, Bože můj, také 
i  mne opatruj, dej, ať v  každé době 
jsem, poslušným tvým dítětem.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 540 Prosím tebe, Bože můj (nápěv 
a text Josef Balcar)

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

9. 7. – 10.30 h
23. 7. – 10.30 h.

Jaroslav Matuška
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ZPRÁVA O ČiNNOsti městské POliCiE ZA kVětEN 2017

ÚsPěCh JAZZOVéhO tRiA s.O.s.

   

■ Dne 3.  5.  2017 v  17:00 hod. ob-
držela Městská policie Týniště nad 
Orlicí oznámení, že v  blízkosti 
cesty vedoucí z  Týniště nad Orlicí 
k vojenskému útvaru sedí na okraji 
lesa starší muž a opodál je na zemi 
jízdní kolo. Oznamovatel uvedl, že 
muž téměř nekomunikuje, na hlavě 
má krvácející tržnou ránu a z toho, 
co viděl, je přesvědčen, že muž spa-
dl z jízdního kola a hlavou se udeřil 
o  pařez. Hlídkou městské policie 
byla zraněnému muži poskytnuta 
první pomoc a  zajištěno lékařské 
ošetření. Dále bylo zjištěno, že vý-
znamnou roli sehrál alkohol, který 
poraněný muž před kolizí požil.
■ Dne 3.  5.  2017 v  20:45 hod. na 
základě telefonického oznámení 
poškozené byl hlídkou městské 
policie v Týništi nad Orlicí v byto-
vém domě v ulici Na Bělidle řešen 
případ podezření z přestupku proti 
občanskému soužití, kdy podnapilý 

host odmítal opustit byt hostitelky. 
Oznámeno Komisi pro projedná-
vání přestupků.
■ Dne 10. 5. 2017 v 10:20 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení pra-
covníků Služeb města Týniště nad 
Orlicí, že byli svědky, jak řidič ka-
mionu v ulici Vrchlického nacouval 
do lampy veřejného osvětlení a tuto 
poškodil. Na místě bylo strážníkem 
zjištěno, že řidič maďarské národ-
nosti mířící dle navigace do firmy 
v  ulici Nádražní nechtěl porušit 
dopravní značku Zákaz vjezdu pro 
nákladní vozidla a  tak se na kři-
žovatce s  ulicí Vrchlického hodlal 
otočit. Při tomto manévru došlo 
k  poškození veřejného osvětlení. 
Událost byla strážníkem zadoku-
mentována a věc bude dále řešena 
jako škodní událost s  pojišťovnou 
provozovatele autodopravy.
■ Dne 17. 5. 2017 v 9:25 hod. asis-
tentka prevence kriminality pracu-

Ve dnech 9. a  10.  červ-
na se konalo Ústřední kolo 
soutěže ZUŠ jazzových 
a  ostatních orchestrů. Sou-
těže v  Litvínově se zúčast-
nilo také jazzové trio S.O.S. 
naší školy ve složení Štěpán 
Přibyl (saxofon), Ondřej 
Blažek (klavír) a  Ondřej 
Šimko (bicí). Ve své věkové 
kategorii obsadilo krásné 
druhé místo (stříbrné pás-
mo) a  tímto symbolickým 
úspěchem se rozloučilo s le-
tošním školním rokem.

Mgr. Pavel Plašil

   

jící při Městské policii Týniště nad 
Orlicí v rámci své obchůzkové čin-
nosti spatřila v ulici T.G. Masaryka 
ženu bez obuvi, která chtěla skočit 
před projíždějící vozidlo. V tomto jí 
bylo asistentkou zabráněno. V rám-
ci dalších opatření prováděných 
společně se strážníkem MP bylo 
zjištěno, že žena trpí psychickou 
poruchou. Zajištěno bylo lékařské 
ošetření, přičemž bylo rozhodnuto 
o  převozu a  následné hospitaliza-
ci na psychiatrickém oddělení FN 
Hradec Králové.
■ Dne 21.  5.  2017 v  01:00 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o  rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou z baru Murphys na Míro-
vém náměstí. Na místě zjištěno, že 
příčinou byly otevřené dveře pro-
vozovny. Ihned po příjezdu hlídky 
na místo byla obsluhou zjednána 
náprava.
■ Dne 26. 5. 2017 v 9:00 hod. obdr-

žela městská policie podnět k pro-
věření případu možného týrání psa 
jeho majitelem. Podezřelý byl vy-
zván k podání vysvětlení a za úče-
lem prověření byla oslovena Státní 
veterinární správa, která provede 
vlastní šetření.
■ Dne 27. 5. 2017 v 19:40 hod. bylo 
přijato oznámení, že na lavičce 
v ulici Pod Stávkem sedí skupinka 
mladíků, kteří se nevhodně chovají. 
Skupinka byla ztotožněna a umrav-
něna.
■ V  průběhu měsíce května bylo 
strážníkem Zdeňkou Pálovou 
zrealizováno několik přednášek 
pro děti základních škol v  Týništi 
nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí 
a Lípa nad Orlicí na téma pravidla 
silničního provozu a prevence kri-
minality.

Jaroslav Forman
strážník MP

kUltURNí, sPOlEČENské A sPORtOVNí AkCE V ČERVENCi 2017

datum- den čas název druh místo konání

ne 2. 7. 14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

ne 16. 7. 14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

pá 21. 7. 15:00 Botanická vycházka k Orlici od Penny Marketu

ne 23. 7. 6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

čt 27. 7. 15:30 – 19:00 Odpolední tvořivá dílna – téma: kERAmikA (s paní toucovou) tvoření MC Ratolest

ne 30. 7. 14:00 – 18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům
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mAtEřskÁ škOlA U DUBU

   

VČElY NA ZAhRADě mš

Naši mateřskou školu navštívil 
Josef Vondráček z  Týniště a  děti 
měly možnost ochutnat med přímo 
vyrobený od včelaře. Naučily se po-
jmenovat včelí úl, jak to u včeliček 
v jejich úlu chodí a jak tam vládne 
paní královna. Včelky dělnice celý 
den létají a  sbírají z  kytiček slad-
ký nektar, ze kterého se vyrobí tak 
dobrá pochoutka, která nám všem 
moc chutná.

 
kARNEVAl

A je tu 1. červen a všichni vědí, 
že tento den se slaví v naši mateřské 
škole „DEN DĚTÍ“. Děti si přines-
ly z  domu masky, které pomáhaly 
vyrábět maminky. Za pochodu 
hudebních nástrojů prošly kolem 
sídliště a  zazpívaly kolemjdoucím. 
Maminky donesly i tombolu a děti 
měly co vybírat. Maminkám moc 
děkujeme.

kNihOVNA

S mateřskou školou jsme všichni 
navštívili knihovnu, kde probíha-

la autorská výstava fotografií paní 
Martiny Luňákové „Cesta kolem 
světa.“ Děti měly možnost vidět, 
jak to vypadá v Indonésii, ve Fran-
cii, v  USA, na Islandu a  v  dalších 
zemích, dokonce si zapamatovaly 
i  jméno papouška, který jinde než 
na Islandu nežije. Víte, jak se jme-
nuje? Děti si jeho název pamatují, 
je to papuchálek.

VýlEt

Na školní výlet jsme se tentokrát 
všichni vypravili do vesničky Ráby 
u Pardubic, kde jsme navštívili mu-
zeum „PERNÍKOVÁ CHALOUP-
KA“. Tam už na nás čekala Ježiba-
ba, která nás nezavřela a nekrmila 
perníkem, ale ukázala nám, jak se 
perníky nejenom pečou a také zdo-
bí. Ježibaba vyrábí perník nejen 
na ozdobu, ale i k  jídlu. A protože 
v naší MŠ jsou děti hodné, za od-
měnu ježibaba dala perníček všem. 
Některé děti ale tuto pochoutku 
domů neodvezly, protože touha po 
ochutnání byla příliš veliká a  tak 
jak se do něho pustily, musely ho 
sníst všechen. Ach, jak ten chutnal.

Bc. et Bc. Renata Horká
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REtRO - kRimi

 

 

BOTANICKÁ VYCHÁZKA 
K ŘECE ORLICI

proběhne v pátek 21. července 2017
  Sraz účastníků v 15 hodin u Penny Marketu

(v případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena)

 

BOTANICKÁ VYCHÁZKA 2017 BOTANICKÁ VYCHÁZKA 2017 
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  BOTANICKÁ VYCHÁZKA 2017 BOTANICKÁ VYCHÁZKA 2017 
 
 

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

 

ZÁBAVA A ČtENí PRO PRÁZDNiNOVé 
 DNY V týNišŤské kNihOVNě

     

České detektivky, které jsou si-
tuovány do minulosti, tzv. retro-
-krimi jsou takové, jejichž děj se 
odehrává v  19. stol., jako např. 
Urbanův „Lord Mord“, nebo do 
padesátých let 20. století (Ko-
houtova Hvězdná hodina vrahů). 
Připomeňme si další tituly. Detek-
tivních románů předních českých 
tvůrců tohoto žánru je několik, 
jejich děj se odehrává na konci 19. 
a v první polovině 20. století. Zakla-
datelem moderní detektivní školy 
a  jedním z  velkých autorů uvede-
ného žánru u nás byl Eduard Fikar. 
Většina jeho románů vyšla do roku 
1948. Děj knih se často odehrává 
v Čechách, Anglii a USA první po-
loviny 20. století. Díky velmi úspěš-
nému filmovému zpracování jsou 
všeobecně známé i  romány Jiřího 
Marka. Z jeho pera vzešla celá série 
knih z pražského podsvětí (Panop-
tikum hříšných lidí, Panoptikum 
Města pražského, Panoptikum sta-
rých kriminálních příběhů). Ve 
výčtu českých autorů detektivek je 
třeba zmínit též Ladislava Berana, 
autora trilogie z  prostředí prvore-
publikové četnické pátrací stanice.

Některé další detektivní romány 
zasazené do uvedeného časového 

období: MACEK, Petr. Golemův 
stín, ŠLIK, Petr Hugo. Stín Černého 
motýla: detektivní příběh z prvních 
dnů republiky a Strach pod Karpa-
ty. STANČÍK, Petr. Mlýn na mu-
mie: převratné odhalení komisaře 
Durmana.  Další tituly naleznete: 
Databáze knih: http://www.databa-
zeknih.cz/ či Jednotné informační 
brány: http://www.jib.cz.

Za retro knihy lze považovat 
i  knihy, které byly napsány v  70. 
a 80. letech a byly dějově tzv. ze sou-
časnosti, jsou to například detek-
tivky Václava Erbena s populárním 
kapitánem Exnerem:

Václav Erben byl český spisovatel, 
známý svými detektivními příběhy 
s  kapitánem Exnerem. Narodil se 
v Náchodě, kde vystudoval obchod-
ní akademii. V  Praze vystudoval 
Václav Erben DAMU - obor divadel-
ní dramaturgie a  rozhlasová režie. 
Po skončení studií působil v  letech 
1952 - 53 jako režisér elév v ostrav-
ském rozhlase. Výčet jeho tvorby: 
Poklad byzantského kupce - 1964 
Znamení lyry - 1965 
Bláznova smrt - 1967, před kniž-
ním vydáním vycházelo na po-
kračování v  Rudém právu pod 
názvem Smrt Jana Krempy 

Vražda pro zlatého muže - 
1969, vycházelo také na po-
kračování v  Rudém právu 
Efektivně mrtvá žena - 1970 
Na dosah ruky - 1971 
Pastvina zmizelých - 1971 
Osamělý mrtvý muž - 1975, 
v  roce 1972 vycházelo na po-
kračování v  Mladé frontě pod 
názvem Kopyta osla kiang 
Smrt talentovaného ševce - 1978 
Denár v  dívčí dlani - 1980 
Poslední pán Mistra Materny - 1987 
Trable anglického šlechtice v  Če-
chách – 1991

Zfilmovány byly: Poklad by-
zantského kupce – 1966, Efektivně 
mrtvá žena - 1979, pod názvem Čas 
pracuje pro vraha, Smrt talentova-
ného ševce – 1982.

Jako zajímavost uvádím, že ZOO 
Praha přináší nové vydání detektiv-
ky „Osamělý mrtvý muž“ od Václa-
va Erbena. Jde o  speciální úpravu 
s dobovou fotografickou přílohou

a  s  doslovem popisující tehdejší 
úspěchy pražské ZOO.

Děj detektivního příběhu Václa-
va Erbena zavádí čtenáře do praž-
ské zoologické zahrady na přelo-
mu 60. a  70. let minulého století. 
Některá místa z detektivky můžete 

navštívit i  dnes, jiná už dávno od-
nesl čas a změnila se k nepoznání. 
Také divoký osel kiang zde v té době 
žil a ZOO Praha kiangy stále cho-
vá. Reálnou předlohou románové-
ho ředitele zoologické zahrady dr. 
Zbyňka Velenínského byl dlouho-
letý ředitel dr. Zdeněk Veselovský. 
Václava Erbena zasvětil do mnoha 
provozních tajů zoologické zahrady, 
takže se leckteré scény popisované 
v  Osamělém mrtvém muži mohly 
docela dobře skutečně odehrávat.

Václav Erben a  jeho detektiv-
ky s  kapitánem Exnerem prožívají 
znovuzrození a  lze je koupit v  no-
vém vydání. (Smrt talentovaného 
ševce, Poklad byzantského kupce). 
Jmenované tituly vyšly také jako e-
-knihy.

Do starých časů retro detektivek 
nás také zavede svými knihami Mi-
chal Dlouhý „duchovní otec“ Čet-
nických humoresek, kde zúročil své 
znalosti z  historie četnické pátrací 
služby v  Československu do roku 
1938.

Detektivní žánr je v naší knihov-
ně velmi oblíbený a  „frčí“. Nejvíce 
se půjčují právě v  období dovole-
ných o prázdninách.

Věra Bouzková

   

Dětské oddělení městské knihov-
ny si pro vás na letní prázdniny při-
pravilo 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



sWiNgOVý fEstiVAl JARDY mARČíkA

inzerce

Foto: - Martin Tobiška
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