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A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
navýšení odpisového plánu o část-
ku 4 416,00 Kč z důvodu pořízení 
světelného pultu. Po úpravě bude 
odpisový plán pro rok 2018 ve výši 
456 828,00 Kč.

2. Pronájem pozemku p. č. 1719/8 
o  celkové výměře 28 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Z. B., trv. 
byt. ***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 09. 2018 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

3. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1665 o výměře cca 264 m2 

v k. ú. Týniště nad Orlicí.
4. Smlouvu o  nájmu části pozemku 

parc. č. 243/1 před domem č.p. 
264 o výměře 4 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro Horká káva, s. r. o., 
IČ: 07206861 za účelem umístění 
mobiliáře kavárny ve výši 520 Kč 

(5 Kč/m2/den), na dobu určitou od 
21. 08. 2018 do 15. 9. 2018 a pově-
řuje starostu smlouvu podepsat.

5. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 243/1 o výměře cca 10 m2 

v k. ú. Týniště nad Orlicí.
6. Záměr prodeje části pozemku par. 

č. 194 o výměře 1018 m2 v k. ú. Ra-
šovice u Týniště nad Orlicí.

7. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2017624/VB/2 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností SIGNALBAU, a.s., Moštěn-
ská 60/4A, 750 02 Přerov III - Lo-
věšice a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IZ-12-2000793/VB/1 „Tý-
niště nad Orlicí – Křivice st.p.90 
Město přeložka knn“ mezi smluv-
ními stranami: budoucí oprávně-
ná ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností TARPA s.r.o., Kydli-

novská 1300, 500 02 Hradec Krá-
lové a budoucí povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

9. Smlouvu o  právu provést stavbu 
„Odlehčovací větev Alby, Týniště 
nad Orlicí, rekonstrukce stavidel, 
ř. km 0,128“ mezi smluvními stra-
nami: stavebník Povodí Labe, stát-
ní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové a  vlastník Město Týniště 
nad Orlicí a ukládá starostovi měs-
ta smlouvu podepsat.

10. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
R. M., bytem ***, na období od 
1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

11. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. B., bytem ***, na období od 
1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. T., bytem *** na období od 
1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

13. Rozpočtové opatření č. 11/2018.
14. Záměr prodeje pozemku p. č. 

2098 o výměře 4054 m2, pozem-
ku par. č. 2085/5 o výměře 74 m2, 
pozemku par. č. 2085/6 o výměře 
156 m2, pozemku par. č. 2086/7 
o  výměře 371 m2, pozemku par. 
č. 2086/8 o  výměře 400 m2, po-

zemku par. č. 2095/1 o  výměře 
2909 m2, pozemku par. č. 2095/5 
o výměře 268 m2, pozemku par. č. 
2095/6 o výměře 241 m2, pozem-
ku par. č. 2096/1 o výměře 17 m2, 
pozemku par. č. 2096/2 o výměře 
2241 m2, pozemku par. č. 2132/1 
o výměře 4791 m2, pozemku par. 
č. 2132/3 o výměře 689 m2 a po-
zemku par. č. 2164/20 o  výměře 
368 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

15. Vítěze konkurzního řízení na ře-
ditelku Mateřské školy – Město, 
Týniště nad Orlicí, Lipská 259, 
paní Denisu Křížkovou, Dis, s ná-
stupem od 1. 9. 2018.

B) Bere na vědomí

1. Vyjádření ředitele školy k  prove-
deným kontrolám v Základní ško-
le Týniště nad Orlicí.

2. Vyrozumění o  označení bodu 
na hranici pozemku ze dne 
20.  8.  2018 na pozemky 2164/13 
a 2132/5 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
v  rámci řízení Města Týniště nad 
Orlicí s  Českým rybářským sva-
zem, z.s., místní organizace Týni-
ště nad Orlicí.

3. Oznámení o  dnech ředitelského 

     

Vážení spoluobčané,
podzim pomalu klepe na dveře 

a konec září je také termínem, kdy 
bychom měli mít hotovou rekon-
strukci na náměstí. Je pravdou, že 
tato akce asi trochu občany popu-
dila vzhledem ke ztíženému parko-
vání, ale rozhodně byla ku prospě-
chu z mnoha pohledů. V tom jsem 
skutečně neviděl žádný neřešitelný 
problém vzhledem k novým parko-
vacím místům u Kulturního domu. 
Každopádně chci zdůraznit, že 
nejdůležitější změna spočívá pře-
devším v  tom, že náměstí dostane 
jasný řád, především z hlediska do-
pravního. A to se týká samozřejmě 
parkování, kdy budou místa nově 
vyznačena, a  dojde ke změně sty-
lu parkování v  prostranství před 
hotelem Orlice. Vyjádřeno čísly, 

plocha náměstí pojme 100 vozidel 
včetně míst pro invalidy, prostor 
u  Kulturního domu padesát. Jsem 
přesvědčen, že je to v  tuto chvíli 
dostačující řešení. Náměstí bude 
nově pod rychlostní značkou 30 
km/hod, tedy by měl být především 
pro chodce pohyb bezpečnější.

Středový prostor je pojat jako 
jakási malá moderní pěší zóna 
s místy pro odpočinek, zachovanou 
tržnicí i  s  možností pro pořádá-
ní kulturních akcí. Věřím, že byla 
naplněna architektonická osa po-
jetí prostoru celkové plochy a tvaru 
náměstí. Kromě moderních de-
signových laviček i  lavic, kdy jsou 
některé vybaveny nabíjením pro 
mobilní telefony, je i  další mobili-
ář poměrně bytelný a  netradiční. 
Kromě plakátovacích ploch přibyly 
informační panely s popisem a fo-
tografiemi z historie náměstí.

Samostatné je pojetí fontány, 
jako vodního prvku v  podobě 
koule rotující pomocí vody. Jedná 
se o  vcelku náročnou technologii, 
ale pakliže bude správně fungovat, 
budeme mít tento prvek funkční 
celoročně, tedy i v zimním období.

Když bych se vrátil k  průběhu 
stavebních prací, já osobně jsem 
byl se spoluprací s  dodavatelskou 
firmou naprosto spokojen. Nad-

standardní byla především bez-
problémová komunikace na všech 
úrovních stavby. To, že se nedostá-
val po celou dobu realizace dlouho 
předem objednaný materiál, nebylo 
vinou dodavatelské firmy, ale více-
méně situací na trhu práce v  sou-
časné ekonomice. Zaklínadlo NE-
JSOU LIDI, NENÍ, KDO BY TO 
UDĚLAL, dnes bohužel rezonuje 
celoplošně. Přesto nakonec byl ter-
mín dodržen.

Poslední třešinkou, která bude 
zdobit místo pod lípou svobody, 
bude busta prvního prezidenta T. 

G. Masaryka, kterou slavnostně od-
halíme na happeningu u příležitos-
ti 100. výročí samostatné republiky 
dne 28. října 2018.

Věřím, že se vám, občanům, 
nová střední část Mírového náměs-
tí líbí. Jelikož se na ní ještě objeví 
zeleň a  další výsadba stromů či 
květin, což se však nejvíce projeví 
až v  roce následujícím, tak si my-
slím, že náměstí dostalo rozhodně 
moderní a důstojný prostor.

Libor Koldinský 
starosta města

Usnesení č. 103
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 20. 8. 2018



     

volna v  termínech 16.  11.  2018, 
21. 12. 2018 a 8. 3. 2019 v Základní 
škole Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá

1. 1. Projednat v  ZM žádost o  pro-
dej části pozemku parc.č. 1634/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí pro man-
žele B. a J. M. Rada města prodej 
nedoporučuje.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2017140/
VB/2, Štěpánovsko, 78/1, D.V., pro-
dl. kvNN mezi smluvními stranami: 
budoucí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností GTT a.s., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 
8 a  budoucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
č.D99418…. v  rámci stavby „Od-
lehčovací větev Alby, Týniště nad 
Orlicí, rekonstrukce stavidel, ř. km 
0,128“ provedena elektrická přípojka 
k ovládání stavidel včetně rozvodové 
skříně mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná Povodí Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 
Hradec Králové a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu podepsat.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bu-
doucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IE-12-2006429/VB/006 
mezi smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín a budoucí 
povinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města dodatek č.1 
ke smlouvě podepsat.

4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na 
provedení stavby „Obnova střední 
části Mírového náměstí v Týništi nad 
Orlicí“ navýšení ceny o  149 627 Kč 
bez DPH mezi smluvními strana-
mi: zhotovitel: MATEX HK S.R.O., 
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
a objednatel Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města dodatek č.1 
ke smlouvě podepsat.

5. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Rekonstrukce kotelny v  tělo-

cvičně U dubu Týniště nad Orlicí I. 
etapa“ firmu Jakub Horák, Štěpá-
novsko 117, 517 21 Týniště nad Or-
licí, IČ: 87113392, za cenu 195 587 
Kč s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

6. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Rekonstrukce kotelny v  tělo-
cvičně U dubu Týniště nad Orlicí II. 
etapa“ firmu Jakub Horák, Štěpá-
novsko 117, 517 21 Týniště nad Or-
licí, IČ: 87113392, za cenu 346 061 
Kč s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

7. Výpověď Smlouvy o nájmu po-
zemkových ploch č. 2947003009 ze 
dne 2. 7. 2009 s pronajímatelem Čes-
ké dráhy, a. s., IČ: 709 94 226, smlou-
va zanikne k 31. 12. 2018.

8. Smlouvu o  nájmu kotelny 
U Dubu na pozemku p.č. 1684, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 292 
m2, jehož součástí je stavba č.p. 646 
– víceúčelová stavba, vše v obci a k.ú. 
Týniště nad Orlicí mezi smluvními 
stranami Město Týniště nad Orlicí, 
se sídlem Mírové náměstí 90, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČO : 00275468, 
zastoupené starostou města Liborem 
Koldinským (pronajímatel) a  PPT 
POTRUBNÍ TECHNIKA, s.r.o., se 
sídlem Klatovská 515/169, Litice, 321 
00 Plzeň, IČO: 25203100, zastoupené 
jednatelem Františkem Prokopem 
(nájemce), za sjednanou roční úhra-
du nájemného ve výši 8.000 Kč + 
DPH. Rada města ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

9. Smlouvu o  nájmu kotelny 
STŘED na pozemku p.č. 1132/1, za-
stavěná plocha a  nádvoří, o  výměře 
343 m2, jehož součástí je stavba č.p. 
935 – objekt občanské vybavenosti, 
vše v  obci a  k.ú. Týniště nad Orli-
cí mezi smluvními stranami Město 
Týniště nad Orlicí, se sídlem Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad Or-
licí, IČO : 00275468, zastoupené sta-
rostou města Liborem Koldinským 
(pronajímatel) a  PPT POTRUBNÍ 
TECHNIKA, s.r.o., se sídlem Kla-
tovská 515/169, Litice, 321 00 Plzeň, 
IČO: 25203100, zastoupené jednate-
lem Františkem Prokopem (nájem-
ce), za sjednanou roční úhradu ná-
jemného ve výši 100.000 Kč + DPH. 
Rada města ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

10. Předání nevymahatelných po-
hledávek města Týniště nad Orlicí 
k  dalšímu vymáhání prostřednic-
tvím exekutorské firmy, případně 
exekutora.

11. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí žá-
dost o čerpání rezervního fondu dle 

zákona č. 250/2000 Sb. § 30 odst.2a) 
na kulturní vystoupení pro klienty 
Geriatrického centra.

12. Vyřazení drobného dlou-
hodobého majetku v  celkové výši 
255.796,– - Kč příspěvkové organiza-
ci Základní škola Týniště nad Orlicí 
dle žádosti.

13. Rozpočtové opatření č. 
13/2018.

14. Smlouvu na dodávku počí-
tačové techniky v  rámci pravidelné 
výměny mezi smluvními stranami 
PPSU s. r. o. Vysoké Mýto (IČO 259 
92 732) a městem Týniště nad Orlicí 
a  ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

B) Bere na vědomí

1. V  měsíci srpnu 2018, z  důvo-
du prekluze nedoplatků dle § 160 
odst. 1 zákona 280/2009 Sb., daňový 
řád, odpis z podrozvahové evidence 
v účetnictví města Týniště nad Orlicí: 
16 000 Kč - pokuty uložené ve správ-
ním řízení, 4 500 Kč - pokuty uložené 
Městskou policií, 400 Kč - místní po-
platek ze psů.

2. Organizaci školního roku 
2018/2019 v MŠ Město Týniště nad 
Orlicí.

3. Nabídky a  navržené způsoby 
odstranění sedimentů ze dna vodní 
nádrže Kemp Písák.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM žádost o prodej 
zahrádky na části pozemku parc.č. 
1596 v  k.ú. Týniště nad Orlicí pro 
Ing. M. K. Rada města prodej nedo-
poručuje.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

2. Projednat v ZM žádost o prodej 
zahrádky na části pozemku parc.č. 
1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro M. 
T. Rada města prodej nedoporučuje.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

3. Projednat v ZM prodej pozem-
ků p. č. 2098 o výměře 4054 m2, par. č. 
2085/5 o výměře 74 m2, par. č. 2085/6 
o výměře 156 m2, par. č. 2086/7 o vý-
měře 371 m2, par. č. 2086/8 o výměře 
400 m2, par. č. 2095/5 o výměře 268 
m2, par. č. 2095/6 o výměře 241 m2, 
par. č. 2096/1 o  výměře 17 m2, par. 
č. 2096/2 o výměře 2241 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí Českému rybář-
skému svazu, z. s., místní organizace 
Týniště nad Orlicí, IČ: 13586084 za 
cenu 222.843 Kč dle znaleckého po-

sudku č. 2009/08/2018 p. Karla Du-
najčíka.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

4. Projednat v  ZM žádost o  pro-
dej části pozemku parc. č. 194 v k. ú. 
Rašovice u Týniště nad Orlicí pro J. J, 
trv. byt. *** za cenu 120 Kč/m2 a po-
platky s tím spojené. Nový pozemek 
parc. č. 194/2 o výměře 1018 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem č. 
177-12413/2018 z  pozemku parc. č. 
194 v  k. ú. Rašovice u  Týniště nad 
Orlicí.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

 
5. Projednat v ZM prodej pozem-

ku parc. č. 1662/172 o výměře 1050 
m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro J. 
K. a M. K., oba trv. byt. *** za cenu 
1.051 Kč/m2 + DPH a poplatky s tím 
spojené.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

6. Prodej pozemku parc. č. 
1662/171 o výměře 625 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro P. K., trv. pob. *** 
za cenu 990 Kč/m2 + DPH a poplatky 
s tím spojené.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

7. Projednat v ZM koupi části po-
zemku parc. č. 73/14 o  výměře 12 
m2v k. ú. Štěpánovsko od H. P., trv. 
pob. *** za cenu 200 Kč/m2 a poplat-
ky s tím spojené. Nový pozemek par. 
č. st. 466 o výměře 12 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 399-2/2018 
z pozemku parc. č. 73/14 v k. ú. Šťě-
pánovsko.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

8. Projednat v ZM žádost o prodej 
pozemku p.č. 1634/1 v  k.ú. Týniš-
tě nad Orlicí pro manžele B. a J. M. 
Rada města prodej nedoporučuje.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

9. Projednat v ZM nabídky a navr-
žené způsoby odstranění sedimentů 
ze dna vodní nádrže Kemp Písák 
a  případné uvolnění potřebných fi-
nančních prostředků z  nespecifiko-
vané rezervy. Rada města doporučuje 
uvolnění částky do 1.000.000 Kč.

T: jednání ZM Odpovídá: Urbá-
nek J.

A) Schvaluje

1. Navržené způsoby odstranění 
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Usnesení č. 104
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 5. 9. 2018

Usnesení č. 28
ze zasedání Zastupitelstva města 

Týniště nad Orlicí dne 10. 9. 2018
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SBĚR A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

sedimentů ze dna vodní nádrže 
Kemp Písák a  uvolnění potřeb-
ných finančních prostředků ve 
výši 1.000.000 Kč vč. DPH.

2. Nový závazný ukazatel mezi zři-
zovatelem a příspěvkovou organi-
zací Dům dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí (IČO 712 37 879), který 
spočívá v  poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku ve výši 
80 000 Kč pro kroužek POM POM 
dance na pokrytí nákladů na do-
pravu, ubytování a stravné na ME 
EMA 2018 v Srbsku.

3. 3. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 15 000 Kč pro člena oddílu 
kanoistiky R. Š. na pokrytí nákla-
dů spojených s účastí na ME juni-
orů 2018 v  kanoistice a  darovací 
smlouvu za tímto účelem. Starostu 
města pověřuje podpisem darova-
cí smlouvy.

4. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Mateřská škola – U Dubu 
(IČO 750 17 679), která spočívá ve 
snížení účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na mzdu 
učitelky o  částku 131 231,48 Kč 
(příspěvek nebyl vyčerpán). Cel-
ková výše účelového neinvestič-
ního příspěvku na mzdu učitelky 
po úpravě představuje částku 
58 799,52 Kč.

5. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou orga-
nizací Dům dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí (IČO 712 37 879), která 
spočívá ve snížení účelového ne-
investičního příspěvku zřizovatele 
na vybavení šatny o částku 100 Kč 
(příspěvek nebyl vyčerpán). Cel-
ková výše účelového neinvestič-
ního příspěvku vybavení šatny po 
úpravě představuje částku 49 900 
Kč.

6. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Služby města Týniště nad 
Orlicí (IČO 428 85 086), která spo-
čívá ve snížení účelového inves-
tičního příspěvku zřizovatele na 

nákup zametacího vozu o  částku 
55 400 Kč (vysoutěžená cena byla 
nižší). Celková výše účelového 
investičního příspěvku na nákup 
zametacího vozu po úpravě před-
stavuje částku 3 944 600 Kč.

7. Změnu závazného ukazatele mezi 
městem Týniště nad Orlicí a  RG 
RYCON Hradec Králové (IČO 
034 86 486), která spočívá ve sní-
žení výše bezúročné návratné 
finanční výpomoci, která byla 
poskytnuta na realizaci projektu 
Technologický klub Albrechti-
ce – TKAC, o  částku 47 771 Kč 
(NFV byla uvolňována postupně 
dle požadavků předsedkyně spol-
ku a nebude již využita). Celková 
výše bezúročné návratné finanční 
výpomoci po úpravě představuje 
částku 1 452 229 Kč.

8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Služby 
města Týniště nad Orlicí.

9. Rozpočtová opatření č. 14 – 
18/2018.

10. Dokumentaci k  připravované 
stavbě „Zvýšení kapacity trati 
Týniště nad Orlicí – Častolovice – 
Solnice, 3. část“ a s ní související 
získání potřebných pozemků do 
majetku města.

11. Koupi části pozemku p. 12. 73/14 
o výměře 12 m2 v k. ú. Štěpánov-
sko od H. P., trv. pob. *** za cenu 
200 Kč/m2 a poplatky s tím spo-
jené. Nový pozemek p. 13. st. 466 
o výměře 12 m2 byl oddělen geo-
metrickým plánem č. 399-2/2018 
z pozemku p. č. 73/14 v k. ú. Šťě-
pánovsko. Starostu města pověřu-
je podpisem kupní smlouvy.

12. Prodej části pozemku parc. č. 194 
v k. ú. Rašovice u Týniště nad Or-
licí pro J. J., trv. byt. *** za cenu 
120 Kč/m2 a poplatky s tím spoje-
né. Nový pozemek parc. č. 194/2 
o  výměře 1018 m2 byl oddělen 
geometrickým plánem č. 177-
12413/2018 z  pozemku parc. č. 
194 v k. ú. Rašovice u Týniště nad 
Orlicí. Starostu města pověřuje 

podpisem kupní smlouvy.
13. Prodej pozemku p. 1662/171 

o výměře 625 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro P. K., trv. pob. *** 
za cenu 990 Kč/m2 + DPH a po-
platky s  tím spojené. Starostu 
města pověřuje podpisem kupní 
smlouvy.

14. Prodej pozemku p. 1662/172 
o výměře 1050 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro J. K. a M. K., oba 
trv. byt. *** za cenu 1.051 Kč/m2+ 
DPH a  poplatky s  tím spojené. 
Starostu města pověřuje podpi-
sem kupní smlouvy.

15. Prodej pozemků p. č. 2098 o vý-
měře 4054 m2, p. č. 2085/5 o vý-
měře 74 m2, p. č. 2085/6 o výměře 
156 m2, p. č. 2086/7 o výměře 371 
m2, p. č. 2086/8 o výměře 400 m2, 
p. č. 2095/5 o výměře 268 m2, p. 
č. 2095/6 o  výměře 241 m2, p. 
č. 2096/1 o  výměře 17 m2, p. č. 
2096/2 o  výměře 2241 m2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí Českému 
rybářskému svazu, z. s., místní 
organizace Týniště nad Orlicí, 
IČ: 13586084 za cenu 222.843 
Kč dle znaleckého posudku č. 
2009/08/2018 p. Karla Dunajčíka. 
Starostu města pověřuje podpi-
sem kupní smlouvy.

16. Navržené podmínky pro po-
skytnutí investičních dotací jako 
podklad pro jednání se žadateli 
o investiční dotace.

 
B) Bere na vědomí

1. Kontrolu plnění úkolů z minulých 
jednání.

2. Zprávu o činnosti rady města.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 10 - 

13/2018.

C) Zamítá

• a.i.1. Využití předkupního prá-
va při prodeji chaty soukromého 
vlastníka postavené na pozemku 
v podílovém spoluvlastnictví Les-

ního družstva Vysoké Chvojno 
p.č. 6956/41 v  k.ú. Holice v  Če-
chách, ev. č. chaty 85.

• a.i.2. Prodej části pozemku p.č. 
1634/1 v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
pro žadatele manžele B. a J. M.

• a.i.3. Prodej části pozemku p.č. 
1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 
žadatele pana M. K.

• a.i.4. Prodej části pozemku p.č. 
1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 
žadatele pana M. T.

D) Ukládá

1. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
(IČO 486 16 303) odvod z  fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 100 000 Kč dle ustanovení 
§ 28, odst. 9, písm. b) a § 31 odst. 
2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

Termín: 25. 09. 2018
Odpovídá: Bc. Bohdana Pokorná
2. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 486 16 303) odvod z  fondu 
investic do  rozpočtu zřizovatele 
ve výši 100 000 Kč dle ustanovení 
§ 28, odst. 9, písm. b) a § 31 odst. 
2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

Termín: 25. 09. 2018
Odpovídá: Mgr. Marie Vacková

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

Týniště, Štěpánovsko a Albrechti-
ce se nacházejí v  odkanalizovaném 
území, kde z 6600 obyvatel je na sto-
kovou síť připojeno cca 6000 obyva-
tel.

Odpadní vody vznikají od oby-
vatel, průmyslu, dále srážkové vody 
a  z  podzemních drenážních vod. 
Týniště nad Orlicí má vybudova-
ný jednotný systém kanalizace se 
soustředěním na centrální čističku 
odpadních vod. Celková délka ka-
nalizace činí 17,9 km. Pod našima 

nohama se nachází důmyslný systém 
stok, dešťových oddělovačů a sběra-
čů. Vše končí v  čističce odpadních 
vod, která v roce 2014 prošla výraz-
nou modernizací a automatizací. Vy-
čištěná voda je vypouštěna do řeky 
Orlice a  celý proces čistění je pod 
přísným dohledem.

Kanalizační zařízení jsou v  ma-
jetku vodohospodářského sdruže-
ní Křivina a  jejich provoz zajištuje 
AQUA servis Rychnov nad Kněžnou. 
V současné době se připravuje odka-

nalizování Petrovic a jejich připojení 
na čističku v Týništi nad Orlicí. Ne-
musím určitě připomínat, že se jedná 
o nemalé finanční prostředky. Počítá 
se s dotací od MZE a snad pomůže 
i Královéhradecký kraj.

Tím se pomalu dostávám k údrž-
bě, budování a opravám kanalizační 
sítě. Síť je sice pod zemí, skryta našim 
zrakům, a není vidět tak, jako ostatní 
části města, ale je velice důležitá pro 
chod města. Nemalé částky tedy stojí 
údržba a opravy. Jistě se vám dostal 

do rukou dopis od AQUA servisu, 
kde jste byli požádáni o  větší disci-
plínu při využívání kanalizační sítě. 
Do záchodu prostě nepatří vlhče-
né ubrousky, plíny, igelitové obaly 
a  další nerozpustný materiál. Časté 
opravy a poruchy prodražují čištění 
odpadních vod. Ve vyúčtování jsou 
tyto náklady zahrnuty pod položkou 
„stočné“. Je tedy v rukou každého ob-
čana možnost svým zodpovědným 
přístupem ovlivnit tyto náklady.

Pavel Nadrchal, místostarosta



     

strana 06

MISTROVSTVÍ EVROPY EMA 2018 SRBSKO, SOKOBANJA

Mažoretky POM POM Dance 
z DDM Týniště nad Orlicí svou tře-
tí soutěžní sezónu uzavřely postu-
pem na Mistrovství Evropy EMA, 
v  lázeňském městečku Sokobanja 
v Srbsku, které se konalo ve dnech 
6. 9. – 9. 9. 2018 a účastnilo se ho 
15 zemí Evropy. Byl to jejich první 
výjezd do zahraničí a  úplně první 
Mistrovství Evropy, kam se probo-
jovaly. Dívky musely začít trénovat 
již o prázdninách, aby se stihly po-
ctivě a co nejlépe na soutěž připra-
vit. Ve středu večer 5. 9. se děvčata 
v  doprovodu vedoucích a  rodičů 
vydala na cestu, která trvala dlou-
hých 17 hodin. Druhý den v odpo-
ledních hodinách absolvovala po-
slední trénink a v pátek 7. 9. se jako 

úplně první závodnice postavila 
na start naše Kajka Saparbajevová 
v  kategorii sólo pom show kadet 
a  svým vystoupením zahájila celé 
ME. V dopoledních hodinách star-
tovala Maky L. Bímová v kategorii 
sólo pom show senior a  ve večer-
ních hodinách své sólo odtančila 
Jarča Čechová v kategorii sólo pom 
classic senior. Všechny tři sólistky, 
s  větší či menší trémou, odtančily 
své choreografie skvěle. Na výsled-
ky si dívky musely počkat až do so-
botního podvečera. Chvíle čekání 
nám zpříjemnila návštěva u  pana 
starosty města Skobanja, kterému 
děvčata předala dárek od pana 
starosty města Týniště nad Orlicí, 
a slavnostní průvod všech mažore-

tek. Sobotní podvečer byl ve zna-
mení tréninku, posledních úprav 
a čekání na vyhlášení výsledků so-
loformací. Jak naše sólistky dopad-
ly? Kdo zatím neví, na konci článku 
se vše dozví. Nastal poslední den 
soutěže. V  nedělních dopoledních 
hodinách startovaly naše kadetky 
se svou pódiovou choreografií An-
děl a ďáblice. Velká formace kade-
tek ze sebe vydala maximum a byl 
to opravdu emotivní zážitek - byly 
úžasné. Večer nás čekalo vyhlášení 
a odjezd zpátky domů.
Celé ME bylo skvělé, jsme bohatší 
o další cenné zkušenosti a nádher-
né zážitky. Děkujeme všem za skvě-
lou atmosféru a podporu!!!

A tady už jsou výsledky našich čtyř 
starujících choreografií:
1.místo - Karolina Saparbajevová, 
sólo pom show kadetky
1. místo – Markéta Liana Bímová, 
sólo pom show seniorky
2.místo - Anděl a  Ďáblice, velká 
formace pom show kadetky
3.místo - Jaroslava Čechová, sólo 
pom classic seniorky
Děkujeme za podporu Městu Tý-
niště nad Orlicí, DDM Týniště nad 
Orlicí, FIT FITNES Týniště nad 
Orlicí, Tlapnet Rychnov nad Kněž-
nou, EKO-CONTAINER,s.r.o., Tý-
niště nad Orlicí, Laga lepicí pásky 
Borohrádek a všem, co na nás mys-
leli a drželi nám pěsti.

Mirka Lejla Knajflová

     

V neděli 9. září 2018 se na vodních 
nádržích Naděje a Spodní konal tra-
diční rybářský závod O  pohár řeky 
Orlice. Za slunného počasí předvedli 
svůj um mladí rybáři z celého okolí 
a  pohodovou atmosféru celého zá-
vodu zpříjemnily desítky parádních 
úlovků.

Kdo se umístil na stupni vítězů?
V  kategorii méně zdatných ry-

bářů, kteří mohou při závodu vy-
užít asistenci, obsadil první místo 
s  velkým bodovým náskokem Filip 

Matouš z Týniště nad Orlicí. Druhý 
stupeň vítězů získala Vanesa Csonto-
sová také z Týniště nad Orlicí a bronz 
putoval do Pardubic, odkud dorazil 
Dan Vagenknecht.

Mezi zkušenějšími účastníky, kteří 
zvládají chytat sami, překvapil svým 
výkonem ve 2. poločasu Lukáš To-
man z  Častolovic, díky kterému se 
umístil na prvním stupni vítězů. 
Další dvě přední místa putovala do 
Hradce Králové – Adam Pazderka se 
umístil na druhém místě a třetí pozi-

ci obsadil Vojtěch Rubák.

V letošním roce se vyhodnocova-
la také největší ulovená ryba, kde se 
vítězem stal Vojtěch Kupka z Čestic, 
kterému se podařilo kuriózně (na 
těsto) chytit štiku o délce 60 cm.

Odměny pro vítěze i  všechny 
účastníky

Český rybářský svaz, z.s. místní or-
ganizace Týniště nad Orlicí se i letos 
držel hesla „od nás nikdo neodchází 
s prázdnou“, proto na vítěze i ostatní 

účastníky čekaly výhry v podobě po-
hárů, rybářské výbavy, hraček, her či 
koloběžek. Hlavní ceny osobně pře-
dával starosta města Libor Koldinský, 
za což mu patří velký dík. Poděkova-
ní patří také ČSOB pojišťovně, městu 
Týniště nad Orlicí a obci Albrechtice 
nad Orlicí, které byly hlavními spon-
zory. Děkujeme také dalším spon-
zorům této oblíbené dětské akce, na 
které nám rok od roku významně 
stoupá účast.

Štěpán Sedláček

RYBÁŘSKÝ ZÁVOD O POHÁR ŘEKY ORLICE SE OPĚT VYDAŘIL
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Již 36 let se pravidelně v  září 
koná cyklistická akce pro širokou 
veřejnost. Její počátky se vážou na 
podnik Elitex, pod jehož patronací 
se jezdilo. Po zavření podniku oblí-
benou akci adoptovalo město Týni-
ště nad Orlicí. Sám jsem se poprvé 
zůčastnil již třetího nebo čtvrtého 
ročníku a  od té doby celkem pra-
videlně jezdím. Postupem doby se 
měnila trasa, ale cíl vždy zůstával 
stejný, horská chata Juráška. Co se 
ale za ty roky nezměnilo, je chuť lidí 
pokořit 94 km poměrně náročného 
terénu. Neuvěřitelným způsobem 
se změnila kvalita kol a cyklistické-
ho vybavení.

V  80. letech minulého století 
bylo velice těžké sehnat jakékoliv 
kolo a  kvalita „esek“ a  „favoritů“ 
byla opravdu bídná. Stejně zou-
falé bylo shánění součástek, které 
nakonec stejně nic nevydržely. Pa-

mětníci jistě vzpomenou na klín-
ky, osičky, pláště, galusky, brzdící 
gumičky lanka, vše nedostatkové 
a  často podpultové zboží. Setkání 
před startem se tak často stávalo 
příležitostí něco vyměnit nebo do-
hodnout vyrobení součástky šikov-
ným soustružníkem.

Dnešní kola na startu, to je již 
jiná kvalita. Co se ale nezměnilo - 
stále se na nich musí šlapat. Tedy 
na těch bez motorku. Start 36. roč-
níku jako vždy proběhl na náměstí, 
v  8,00 hod ráno. Fotografického 
zvěčnění účastníků se ujal sám sta-
rosta města Libor Koldinský. Jako 
každý rok se peloton vydal spořá-
daně pomalou jízdou přes město 
směr Opočno. Od koupaliště již 
každý jel podle své chuti a výkon-
nosti.

Prvním prověřením sil je vždy 
„Přepyšák“, který spolehlivě roz-

trhá skupinky podle výkonnosti. 
Do Nového Města je to pohodová 
jízda, prakticky po rovině. Malič-
ko náročnější to je do Pekla, kde je 
první možnost občerstvení ve stán-
ku v malebném údolí řeky Metuje. 
A pak to začne trochu bolet, výjezd 
na Lipí už je slušné stoupání za-
končené 250 m dlouhým opravdu 
brutálním výjezdem. Cestou přes 
Dobrošov, Českou Čermnou, Bo-
rovou až do Olešnice nás čekalo 
ještě několik náročných stoupání. 
Odměnou bylo občerstvení na Ju-
rášce a každoročně výborný guláš.

Po jídle a  oddechu, kdy každý 
nechal odpočinout unavené nohy, 
následoval sjezd z  Orlických hor. 
Cestou se nám postavilo do ces-
ty ještě několik málo kratších, ale 
prudších stoupání. Rokole, Ohni-
šov… po výjezdu od Ohnišova je 
již vidět Dobruška a Opočno. Přes 

tato města nás trasa vedla do Pře-
pych, kde na unavená těla čekala 
poslední pořádná výzva „Přepy-
šák“ od Opočna, který je po těch 
předchozích kilometrech poměrně 
náročným stoupáním. Po vyjetí 
poslední překážky už následoval 
pohodový dojezd do Týniště na 
Bobkárnu, kde nás čekal vynikající 
Primátor11%, výborná grilovaná 
kuřata a další občerstvení.

Všichni účastníci dostali tradič-
ně pamětní medaile a diplom. Ná-
sledovala tombola, hudba a  zába-
va. Nejmladšímu účastníkovi bylo 
letos 8 let, nejstaršímu lehce přes 
80. Díky perfektní organizaci Jirky 
Vaňka, Bohouše Forejtka, Ládi Po-
láška a Petry Čížkové proběhlo vše 
tak, jak mělo a i díky počasí se akce 
povedla ke všeobecné spokojenosti. 
Příští rok se opět, doufám, sejdeme.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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DDM - PROBĚHLO V ZÁŘÍ

V  sobotu 15.  9. před posvícením 
jsme dopoledne pořádali akci Ukliď-
me Česko, kdy jsme se, tak jako na 
jaře, připojili k  celonárodní výzvě. 
Vytipovali jsme tentokrát dvě mís-
ta, kde jsme vyhlásili sraz a vrhli se 
do úklidu. Jedna skupinka se sešla 
v  Olšině, kde jsme prošli celou Ol-
šinu, zkontrolovali cestu k  hájence 
a podle kolejí až k Modráku, kde už 
jsme neměli kapacitu a  místo. Cel-
kem jsme u hřiště v Olšině shromáž-
dili 8 velkých pytlů plastů, pytel skla, 
pytel kovů a pytel směsného odpadu. 
Na druhé stanoviště jsme se dosta-
li vlastně až po hodině a  půl práce, 
protože původní sraz byl u loděnice, 

ale začali jsme sbírat už cestou, takže 
než jsme se tam dostali přes všechen 
nepořádek, trvalo to. Jedna skupin-
ka začala hned od stadionu, cestou 
pod most, kde bylo tzv. práce jak 
na kostele, za mostem na nás čekala 
vyhozená myčka, kus auta, několik 
pneumatik a další „poklady“. Druhá 
skupinka se k  loděnici chtěla dostat 
od Penny a  tam to byl tedy mazec, 
zkraje jsme to v podstatě vzdali, pro-
tože uklízet veřejné WC, na to jsme 
neměli vybavení, a pak jen podle sil-
nice a podle cestičky k loděnici bylo 
takových odpadků, až se oči protáče-
ly. Celkem jsme u  loděnice vytřídili 
7 pytlů plastů, pytel skla, pytel kovů 

a  6 pytlů směsi, protože něco třídit 
fakt nešlo. Volné kabely, pneumatiky, 
kanystry a disky od kol ani nepočíta-
je. Na našem facebookovém profilu 
jsme před akcí měli docela podporu, 
ale jak to tak bývá, na Fb se to lajkuje, 
ale zvednout se a přijít, na to každý 
nemá. Děkujeme těm, co na to mají 
a v sobotu přišli s námi udělat nějaká 
místa hezčími.

Připravenost, počasí, poho-
da – tak by se dalo shrnout letoš-
ní Posvícení, kde jsme pořádali 
3 hodiny aktivit pro všechny a organi-
zovali podvečerní turnaj v Mölkkách. 
Děkujeme všem našim pomocní-

kům, kteří strávili celé odpoledne 
v parku a realizovali 11 míst, kde se 
děti mohly vyřádit, pohrát si nebo 
si něco vytvořit. A  aby toho nebylo 
málo, ještě jsme večer pokračovali 
společným promítáním fotek a videí 
z  uplynulých let a  Nadupaný den 
zakončili půlnočním položením zá-
kladního kamene naší další společ-
né akce. Za půlnoční akci děkujeme 
panu Bohumilu Ptáčkovi ze Spolku 
přátel města, který vyšel vstříc na-
šim nevšedním nápadům. Aktivním 
účastníkům z klubu IPP a Meritorio 
= díky, že vás máme!

Eva Jenčíková
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DDM – LETNÍ TÁBORY

Letní tábor CHORVATSKO 
2018 (PEVNOST BIOGRAD)

Je 5.  srpna  2018 a  z  Týniště nad 
Orlicí vyráží autobus do Biogradu 
na Moru v  republice Chorvatské. 
Banda 31 odvážlivců a 5 vedoucích, 
kteří mají kuráž vyzvat pána pevnos-
ti Biogradu na souboj o  poklad. Po 
příjezdu je čekalo uvítání, do cesty 
jim vstoupila samotná matka Fůrie. 
Tato žena, toho času manželka báj-
ného otce Fura z  pevnosti Boyard, 
zaskočila všechny odvážlivce těžkou 
hádankou. Po jejím zodpovězení na 
scénu vstoupil samotný pán pevnos-
ti, arogantní, povýšený, drzý muž, 
který měl pro soutěžící připraveny 
zatěžkávací zkoušky. Aby soupeření 
nebylo tak jednoduché, museli být 
hráči rozděleni do 4 týmů. Každý 
tým měl jednoho neohroženého ka-
pitána, který svůj tým burcoval k ma-
ximálním výkonům. Dále si zvolili 
své týmové jméno, bojový pokřik 
a  samozřejmě klíčníka. Pak již ne-
zbývalo nic jiného než začít. Každým 
dnem museli soutěžící plnit rozličné 
úkoly v tzv. „komnatách“. Nešlo o nic 

lehkého. Týmová spolupráce, fyzic-
ká zdatnost, důvtip a  intelekt byly 
naprosto nezbytné. Týmy, které byly 
úspěšné, získaly klíč nebo indicii, ty 
je o krok posunuly k pokladu. Pokud 
tým neuspěl, musel zvolit jednoho 
člena, který se utkal s mistrem tem-
not, mužem s vlčí hlavou a pláštěm, 
v  soutěžích zručnosti a  dovednosti. 
Pokud ani zde neuspěl, pokračoval 
k  překrásné Blanche, dívce v  bílém, 
u které plnil úkoly důvtipu. Nešťast-
ník, který neuspěl ani zde, skončil ve 
„vězení“, kde jako Popelka, po vyme-
zený čas, přebíral čočku s rýží.

Druhá polovina tábora se nesla 
v podobném duchu, nicméně všech-
ny účastníky čekal výlet na lodi, kde 
se jim dostalo bohatého pohoštění. 
Samozřejmostí byla plavba k  míst-
nímu ostrovu, koupání a  skákání 
z lodi do moře v romantické zátoce. 
Pro zájemce byl připraven ještě vý-
let do nedalekého Funparku. Zde 
děti vyzkoušely různé atrakce, širo-
ko daleko nevídané. Souboje na lo-
dích, horské dráhy, strašidelný dům 
a mnoho dalších. Jak už to tak bývá, 
nic netrvá věčně a i tábor dospěl ke 

svému konci. Absolutním vítězem se 
stali tzv. „banáni“, následovaní „tyg-
říky“, „plachtíky“ a  „pohodáři“. Pán 
Biogradu tak byl poražen, ponížen 
a  musel vydat své poklady, ze kte-
rých si každý tým přišel na svůj spra-
vedlivý podíl. Rozhodně si takovou 
porážku nenechá líbit. Můžeme tak 
doufat, že se za rok k  Jadranu vydá 
další skupina odvážlivců prahnoucí 
po jeho bohatství. Těšíme se. Tomáš 
Haupt, Jana Kalousová, Marek Ko-
hout, Lenka Reslová a  Markéta Sy-
rová.

MODRÁ JE DOBRÁ
V předposledním týdnu prázdnin 

se ve Sluníčku tradičně zamodralo, 
na šmoulím táboře se sešlo přes 20 
šmoulů, aby prověřili své dovednosti 
s míčem a zažili nejedno dobrodruž-
ství v modrém světě. Vzhledem k ve-
dru jsme na stadion odcházeli pouze 
v brzkém dopoledni, polední čas trá-
vili při klidných výtvarných činnos-
tech uvnitř a odpoledne jsme denně 
vyráželi k řece, na rozdíl od mnoha 
jiných řek v  republice byla Orlice 
i přes vedra krásně čistá a osvěžující. 

Ve čtvrtek jsme pro změnu jeli na tře-
bechovické koupaliště a v pátek do-
poledne uspořádali losovaný turnaj 
v oranžovém a žlutém minivolejbale. 
Šmoulíci si celý týden užili a vedoucí 
si za svoje přípravy a realizaci progra-
mu zaslouží velkou pochvalu. Terez-
ka N., Fíca, Vendy, Terezka F., Petra 
a Eva s Janou.

DDM V ZÁŘÍ
Po letních aktivitách jsme se v září 

pustili do generálního úklidu a  pří-
pravy další sezóny. Děti ve škole 
dostaly nabídku našich zájmových 
kroužků a během září se vyřizovaly 
přihlášky, připravovali jsme prostory 
i program a těšili se, až zase DDM po 
klidném září ožije. V  polovině září 
jsme tak jako každý rok ve spoluprá-
ci s  Kulturním domem připravovali 
program pro děti na týnišťském po-
svícení. Na několika stanovištích si 
mohly děti vyzkoušet různé disciplí-
ny a i s dospělými si prohlédnout naši 
fotogalerii, nebo se poptat na cokoliv 
v našem infocentru.

Eva Jenčíková

     



   

strana 10

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

… jdi se nejprve smířit se svým 
bratrem.

Matouš 5,21-32

Ježíš nás zve k novému pochopení 
Zákona, nabízí interpretaci. Přitom 
ale Ježíš není šikovný právník, který 
nás „vyseká“ ze střetu se zákonem. 
Spíš naopak říká: Zákon je správně, 
dokonce je to s vámi a dodržováním 
zákona ještě horší, než jste si mysle-
li. Ježíš natvrdo řekne: Ne za zabití, 
už za hněv jsi hoden soudu. U Boha 
nenajdete zastání, nevyseká vás ze 
všeho, nezamete vaše viny pod ko-
berec. Své spory se sousedy, partne-
ry, dětmi… si musíte vyřešit sami. 
Pak přijďte. Jestli se na tebe někdo 
hněvá, protože jsi mu ublížil, jdi se 
omluvit, zkus to vyřešit a pak přijď 
do kostela. Nemůžeš sousedovi ot-

rávit psa, kamarádce přebrat man-
žela a  jít se modlit, aby ti Pán Bůh 
odpustil. Pán Bůh nebude řešit střet 
zájmů ve tvůj prospěch.

Kázání na hoře není uklidňující 
pohlazení po duši. Ježíš nepřišel, aby 
řekl: Jste skvělí, dobří, hodní, jdete 
rovnou cestou do nebe. Ježíš nás zve 
do nebe, do nebeského království, 
dokonce nabízí, že to nebeské krá-
lovství už můžeme trochu zažívat 
tady na zemi. Ale… nebeské krá-
lovství není věcí jednotlivce, není 
rájem pro sólistu. Je pro nás spolu 
s druhými.

Pane Bože, ty nás zveš do svého 
království. Už ho můžeme trochu 
zažívat tady na zemi. Pomáhej nám 
se usmiřovat, odpouštět, hledat po-
rozumění, být věrnými ve vztazích. 

Prosíme o sílu k tomu. Amen.

Píseň:
Ref. V  království Božím místa 

dost, dál kdo chce vejít, vzácný host. 
Místa je dost i pro hříšníky, vstup-
ným je smysl pro radost. Zpívejte pí-
seň chvály, vzdejte díky, Pán zve nás 
dál, Pán zve nás dál.

1. Reptající zákoníci netají svou 
zlost. Je jim k zlosti, že tu hostí div-
nou společnost. Zpívejte píseň chvá-
ly, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán 
zve nás dál.

2. Slyšte jen, jak ven se nese jásot, 
zpěv a smích. Vprostřed otec raduje 
se z synů ztracených. Zpívejte píseň 
chvály, vzdejte díky, Pán zve nás dál, 
Pán zve nás dál. Ref.

3. Nalezen je, zase ožil ten, kdo 
zahynul. Nachystejte roucho bílé, 

prostírejte stůl. Zpívejte píseň chvá-
ly, vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán 
zve nás dál.

4. Na nebi i na zemi teď stejná pí-
seň zní. Bude první ten, kdo přišel 
jako poslední. Zpívejte píseň chvály, 
vzdejte díky, Pán zve nás dál, Pán 
zve nás dál. Ref.

Píseň č. 694 z Dodatku k Evange-
lickému zpěvníku (nápěv S. Havel-
ka, text M. Rejchrt).

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

28. 10. – 10.30 h bohoslužby Dík-
činění s večeří Páně a nedělní ško-
lou; káže br. f. Blahoslav Matějka

Jaroslav Matuška

DDM SLUNÍČKO – AKCE V ŘÍJNU

• Všechny dílny jsou vhodné pro děti, mládež i dospělé, přijďte k nám tvořit 
i vy! Doporučujeme se přihlásit předem.

• pondělí 1. 10. KERAMICKÁ DÍLNA od 17 hod. - Keramika pro začátečn 
íky, základní techniky, seznámení s  možnostmi hlíny, nabídka nápadů. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

• úterý 2. 10. PEDIG od 17.30 hod. Dílna určená začátečníkům i pokročilej-
ším, vyzkoušíte práci s přírodním materiálem, který se prodává v různých 
barvách a tvarech. Začátečníci zkusí jednodušší košík, pokročilejší si vybe-
rou sami. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

• středa 3. 10. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ od 16 hod. - Keramické inspira-
ce od Hany nebo realizace vlastních nápadů. Základní práce s hlínou, rady 
a pomoc. Cena 120 Kč za materiál a energii.

• pondělí 8.  10. FIMO od 14.45 hod. - Výtvarné tvoření s  polymerovou 
hmotou, ze které se dá doslova čarovat. Prolínání barev, kombinace vzorů 
a technik jsou ideální na šperky a přívěsky, ale také se z ní dobře modeluje 
a Fimem se dá potáhnout a ozdobit spousta různých věcí, třeba obyčejné 
lžičky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

• pondělí 8. 10. TRADICE - OZDOBY ZE SLÁMY od 17 hod. - Poprvé se se-
jdeme nad tradičními českými technikami, začneme slámou, jejím zpraco-

váním a vytvářením vánočních řetězů a jednoduchým pletením vánočních 
ozdob. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

• středa 10. 10. TURNAJOVÉ ODPOLEDNE od 17 hod. - V našem desko-
vém klubu si můžete nejen vyzkoušet spoustu her, ale také něco malého 
vyhrát v našich turnajích. Tentokrát vás naučíme hru Šťastný candát nebo 
Veverčáci, v naší Hernotéce máme přes dalších 200 her. Přijďte se nějakou 
naučit a užít si společně odpoledne s rodinou nebo kamarády. Vstup 20 Kč.

• úterý 16. 10. PEDIG od 17.30 hod. - Další otevřená dílna určená začáteč-
níkům i pokročilejším, vyzkoušíte práci s přírodním materiálem, který se 
prodává v různých barvách a tvarech. Začátečníci zkusí jednodušší košík, 
pokročilejší si vyberou sami. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

• pondělí 29. 10. VÝLET IQ PARK - Celodenní výlet do IQ PARKU Liberec. 
Čeká na nás řada zajímavých expozic - Vodní svět, Klamy a hlavolamy, Svět 
kolem nás, Malá věda. Jedeme autobusem. Cena 350 Kč. Přihlášky a bližší 
informace na www.ddmtyniste.cz

• Úterý 30. 10. 8 – 15.30 hod. PUTOVÁNÍ PO JEŽČÍ STOPĚ  - Prázdninový 
den si mohou školáci užít s námi ve Sluníčku a blízkém okolí. Vyrazíme do 
přírody objevovat podzimní krásy lesa, něco pěkného si vyrobíme, zaspor-
tujeme si v tělocvičně. Cena 130 Kč včetně oběda. Přihlášky a bližší infor-
mace na www.ddmtyniste.cz

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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Dne 11. 8. 2018 
v  01:39 hod. bylo 
strážníky Městské 
policie Týniště 
nad Orlicí přijato 
telefonické ozná-
mení o  vyhroce-
ných sousedských 

vztazích, které vygradovaly mezi 
obyvateli dvou rodinných domů, 
přičemž toto vedlo k  verbálnímu 
napadání. Situace byla na místě 
uklidněna, událost zadokumento-
vána a řešena jako přestupek proti 
občanskému soužití.

Dne 14. 8. 2018 v 12:30 hod. byly 
strážníky městské policie řešeny 
schválnosti mezi sousedy, kdy muž 
házel po sousedce hada z  umělé 
hmoty, neboť tato trpí úzkostným 
strachem z hadů. Řešeno jako pře-
stupek proti občanskému soužití.

Dne 16. 8. 2018 v 09:40 hod. bylo 

řešeno parkování za prodejnou po-
travin Coop na sídlišti „Střed“, kde 
neukázněný řidič svým způsobem 
parkování značně komplikoval zá-
sobování prodejny. Řidiči byla ulo-
žena pokuta příkazem na místě.

Dne 16. 8. 2018 v 11:37 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že na 
jedné zahrádce v ulici Za Drahou je 
ignorována veřejná vyhláška o  zá-
kazu využívání povrchových vod 
a  muž si z  Alby zalévá zahrádku. 
Strážníkem byl na místě zastižen 
muž důchodového věku, který zá-
kaz vědomě ignoroval a  záležitost 
si vykládal po svém. Řešeno napo-
menutím.

Dne 19.  8.  2018 od 00:10 do 
01:30 hod. bylo řešeno opakova-
né narušování veřejného pořádku 
v  prostoru před barem Montana 
na Mírovém náměstí. Na chodní-
ku před barem se zdržovala sku-

pina 20 osob, následkem čehož 
docházelo k rušení nočního klidu, 
veřejné konzumaci alkoholu na 
místě, kde to je vyhláškou města 
zakázáno, a  v  neposlední řadě ke 
znečištění veřejného prostranství. 
Vše vyvrcholilo tzv. strkanicí mezi 
třemi přítomnými muži. Za účelem 
zajištění veřejného pořádku byly 
dvě osoby za použití donucovacích 
prostředků předvedeny a  uloženo 
několik pokut příkazem na místě.

Dne 21.  2.  2018 v  18:55 hod. 
v  průběhu hlídkové činnosti byl 
strážník v  ulici Nádražní zastaven 
cizincem, který rozrušeným hla-
sem sděloval, že v blízkosti kruho-
vého objezdu u  nádraží byl kon-
frontován mužem, který „na něho 
vytáhl pistoli“. Strážníkem neda-
leko uvedeného místa byl zadržen 
a pod hrozbou namířenou služební 
zbraní odzbrojen muž slovenské 

národnosti. Zjištěno, že zmiňova-
ná zbraň je expanzní pistole tzv. 
plynovka. Muž byl ve spolupráci 
s  Policií ČR předveden k  podání 
vysvětlení a pistole byla odebrána. 
V  následujícím správním řízení 
hrozí propadnutí věci.

Dne 30. 8. 2018 v 10:25 hod. bylo 
v  návaznosti na hejtmanem Krá-
lovéhradeckého kraje vyhlášeného 
„Období mimořádných klimatic-
kých podmínek“, které zakazovalo 
rozdělávání ohně v  blízkosti lesa 
a spalování odpadů na volném pro-
stranství, řešeno pálení zahradního 
odpadu v  místní části Olšina. Po 
výzvě ze strany strážníků byl oheň 
uhašen a přestupek byl vyřešen na-
pomenutím.

Jaroslav Forman
strážník MP

Již po páté za sebou se našim 
členům podařilo vyhrát skupinu 
v  lize neregistrovaných kuželká-
řů, a  tak se letos na podzim bu-
dou snažit o  dobré výsledky ve 
4.lize.

Úspěšný tým tvoří: Zdeněk 
Derner, Jiří Jaroš, Pavel Jícha, Ka-
rel Nyč, Jiří Kubec, Jan Stodůlka.

Tímto bych jim chtěla poděko-
vat za úspěšnou reprezentaci na-

šeho sdružení.
Výsledková tabulka 5. LIGY
1. SK ONTÁRIO
2. MARTA DOBRUŠKA
3. BARONI
4. AC PANEL
5. SEPIE
6. PRO-WORNING ŽICHLÍNEK

Pokud by někdo měl zájem 
podpořit naše hráče, níže uvádím 

rozpis zápasů. Všechny zápasy se 
hrají na kuželně v  Rychnově nad 
Kněžnou.

4. LIGA muži – podzim 2018

• 25.  9.  2018 od 18,00 hodin  
ČESKÁ SPOŘITELNA - SK 
ONTÁRIO

• 9.  10.  2018 od 17,00 hodin 
MARTA DOBRUŠKA - SK 

ONTÁRIO
• 23.  10.  2018 od 20,00 hodin 

SK ONTÁRIO - KŘÍDLA SO-
VĚTŮ

• 15.  11.  2018 od 20,00 hodin 
SK ONTÁRIO - VÝPARY

• 13.  12.  2018 od 20,00 hodin 
JEDLOVÁ - SK ONTÁRIO

Dagmar Stodůlková
za SK Ontário

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – SRPEN 2018

DALŠÍ ÚSPĚCHY NAŠICH KUŽELKÁŘŮ



- přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech, 
vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,

- ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů,
- přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
- expozice hroznového vína, ořechů, paprik, cibule, brambor,
- samostatná kolekce bylinek, ukázky gastronomie a stolování, 
- současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků,
- výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečiků 
- ukázky chovatelů, kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů, 
- po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky,
- tradiční soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, zeleniny

a květin s vyhlášením výsledků 7. 10. v 15,00 hod.
- výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků,
- ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky, 
- stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných 

stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky, 
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku 

- bohatý doprovodný kulturní program a kvalitní občerstvení,
- možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka ,
- po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové,
- zámek v Častolovicích bude otevřen, parkování zdarma

SOBOTA 6. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce 
09,30 hod. Hudební orchestr Opočenka 
13,30 hod. Koncert orchestru Unibigband
15,00 hod. Aranžování květin Z.Kvasničková 
17,00 hod. Konec třetího dne výstavy

NEDĚLE 7. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09,30 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad Kněžnou
10,00 hod. Vystoupení skupiny „Špunti“ 
13,00 hod. Koncert skupiny „Špunti“ 
14,00 hod. Taneční skupina „Floriteam“
15,00 hod. Ukončení soutěže v aranžování
16,00 hod. Celkové ukončení výstavy

ČTVRTEK 4. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 hod. Zahájení soutěže v aranžování ovoce
09,30 hod. Hudební skupina „DYNAMIC“ 
14,00 hod. Hudební vystoupení „K-BAND“
17,00 hod. Ukončení prvního dne výstavy

PÁTEK 5. 10. 2018
09,00 hod. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 hod. Soutěž v aranžování misky ovoce
09,30 hod. Vystoupení hudební skupiny ANTRÉE
10,00 hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti RR ČZS,
 krajských a okresních orgánů
12,00 hod. Zasedání KKR ČSZ východodních Čech 
13,30 hod. Vystoupení hudebního orchestru BAŠAPA z Holic 
14,00 hod. Přednáška a beseda 
 „Sloupovité odrůdy jablek, broskve“ J. Matejsek 
17,00 hod. Konec druhého dne výstavy

ve dnech 4. – 7. října 2018 v Častolovicích

ZO ČZS Častolovice,  Územní sdružení  ČZS Rychnov n.Kn.  a  městys  Častolovice pořádají  20.  výstavu 
ovoce,  zeleniny a  květin

ZAHRADA
VÝCHODNÍCH

ČECH 20. VÝSTAVU20. VÝSTAVU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO: PROGRAM:

R adost  –  Krása – Užitek 
areál  sokolské zahrady,  sokolovna a  zahrádkářská budova

Parkovné po celou dobu výstavy zdarma
Bližší na www.zahradkari.com

a na telefonu 721311719

Vstupné
děti do 6 let zdarma

žáci do 15 let, ZT a ZTP
30 Kč  

důchodci 50 Kč,
dospělí 80 Kč,

rodinné 170 Kč
(2 dosp. + 1-4 děti)

VÝSTAVA „ ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH“ V ČASTOLOVICÍCH

4 – 7. 10. 2018 výstaviště Často-
lovice v době od 09:00 do 17:00 ho-
din, v neděli do 16:00 hodin.

V  letošním roce 2018 často-
lovičtí zahrádkáři ve spolupráci 
s  Územním sdružením Českého 
zahrádkářského svazu Rychnov 
nad Kněžnou a  Městysem Často-
lovice uspořádají další, již 20. za-
hrádkářskou výstavu. Na ploše více 
jak 2 500 m2 jsou naaranžovány 
kolekce ovoce, zeleniny a  květin. 
Za přispění zahrádkářů z  celých 
východních Čech, výzkumných 
a  šlechtitelských ústavu jsou uká-
zány z ovoce, zeleniny a květin jak 
nové odrůdy současně pěstované, 
tak odrůdy, které pěstovali dědové 
našich dědů. V  celém zahrádkář-
ském domě, v  sokolovně přízemí 
a v prvním patře, včetně vestibulů, 
jsou představeny kolekce jak od 

velkopěstitelů, tak od jednotlivých 
zahrádkářů. Také na venkovní plo-
še, tj. v partystanu, třech hangárech 
a čtyřech velkých stanech, je ukázá-
no vše, co zajímá nejen zahrádká-
ře, ale i milovníky přírody a krásy. 
Z ovoce jsou ukázána jablka, hruš-
ky, švestky, ořechy, hroznové víno 
a melouny vypěstované ve východ-
ních Čechách a méně známé ovoce. 
Také ovocné rarity jsou ukázány 
v několika kompozicích. Ze zeleni-
ny návštěvníci uvidí několik druhů 
česneku, brambor, cibule, paprik, 
rajčat, listové a  kořenové zeleniny. 
Z  květin budou ukázány v  krás-
ných expozicích jiřiny a jiřinky od 
pěti velkopěstitelů, dále begonie 
z Pardubic, africké fialy od speciali-
zované organizace Saintpaula z celé 
ČR, chryzantémy z  Hlinska, lilie 
a gladioly z Lovčic, květiny okras-
né listem a  v  neposlední řadě pro 

aranžerii i květiny z dovozu z Ho-
landska. Chybět nebudou ani kom-
pozice bylinek z botanické zahrady 
Hradec Králové, okrasné stromky 
a  keře od specializovaných pěsti-
telů, kaktusy a  sukulenty, bonsaje 
a  aranžérské prvky v  kombinaci 
s tekoucí vodou, keramikou a brou-
šeným sklem. Na výstavišti lze také 
zhlédnout ukázky z  několika škol, 
institucí a  podniků. Výstavní roz-
hlas bude po celou dobu výstavy 
všechny návštěvníky informovat 
o  zajímavých věcech a  skutečnos-
tech.

Na výstavě se také představí v sa-
mostatných expozicích i  včelaři, 
chovatelé drobného zvířectva, orni-
tologové, a houbaři. Chybět nebude 
ani stálá poradenská zahrádkářská 
služba, soutěž o  nejlépe naaran-
žovanou misku ovoce a  zeleniny. 
Kvalitní doprovodný program, 

který po celou dobu výstavy bude 
pro všechny návštěvníky připra-
ven, bude jak v zábavné oblasti, tak 
v  odborné. Všechny akce budou 
uskutečněny na výstavišti v Často-
lovicích. To vše doplní široký stán-
kový prodej všeho, co zahrádkáři 
a  milovníci přírody potřebují pro 
své záliby a  pěstitelskou práci na 
svých zahrádkách. Bohaté občers-
tvení je samozřejmostí.

Na největší amatérskou zahrád-
kářskou výstavu v  ČR je vstupné: 
do 6 let zdarma. 6-15 let a ZTP 30 
Kč, důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč, 
rodinné (2 dospělí 1-4 děti) 170 Kč. 
Parkovné po celou dobu výstavy je 
zdarma. Na výstavu zvou pořada-
telé.

Josef Helmich
předseda ÚS ČZS Rychnov nad 

Kněžnou
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Letos už třetí rok za sebou 
vyrazila kapela Band-a-SKA na 
vystoupení do hlavního měs-
ta Německa. V  sobotu 8.  září se 
v  Berlíně zúčastnili místního 
festivalu Popráci, konaném u pří-
ležitosti závodů v  koulení balíků 
slámy. Na organizaci festivalu se 
podílejí i  čeští krajánci a  ten se 
tak stal také určitou oslavou čes-
ko-německého přátelství. Celé 
akce se kromě kapely z  Týniště 
opět zúčastnili mimo jiné také 
hasiči z Horní Čermné, kteří prá-
vě v koulení balíků soutěžili.

Hudební festival se konal 
v podvečerních hodinách a Band-
-a-SKA vystoupila jako druhá ze 
tří kapel programu. Počasí se vy-
dařilo, takže se opět podařilo na-
plnit takřka celé náměstí Richar-
dplatz. České texty diváky nijak 
neodradily a  záměrné zařazení 
písniček s  anglickými texty mělo 
o to větší úspěch. Nakonec si pub-
likum vyžádalo i několik přídavků 
a nejeden fanoušek se stavil kou-
pit i něco z kapelového merchan-
dise. Poté už festival tradičně 

uzavřela domácí kapela SkaZka 
Orchestra, která má v  berlínské 
čtvrti Rixdorf už dlouholetou fa-
nouškovskou základnu a  udělala 
nádhernou tečku za povedenou 
zářijovou sobotou.

Band-a-SKA kromě samotného 
koncertu absolvovala také pro-
hlídku Berlína, především věhlas-
né Brandenburské brány a setkala 
se samozřejmě i  s českými kraja-
ny, kteří se podílejí na organizaci 
festivalu Popráci. Doufejme, že se 
do Rixdorfu kapela nepodívala 
naposledy.

„Český Rixdorf, německy 
Böhmisch-Rixdorf, je malá, roku 
1737 založená osada protestant-
ských uprchlíků z Čech (a Mora-
vy) v  dnešním Berlíně ve čtvrti 
Neukölln, kteří zde na pozvání 
a se svolením pruského krále Fri-
dricha Viléma  I. nalezli útočiště 
před pronásledováním v  pobělo-
horských Čechách.“ (zdroj: wiki-
pedie).

Václav Hloušek

Připadá nám to jako včera, 
a přece je to již 5 let od založení 
Domácího hospice Setkání. Zve-
me také vás na malou společnou 
oslavu do divadla.

Na začátku nebylo nic než 
dobrá vůle pomáhat umírajícím. 
V září 2013 byla založena obecně 
prospěšná společnost. Jak fun-
govat a  jak se uživit, bylo velkou 
otázkou. A  dílu se dařilo… Od 
března roku 2014 má hospic re-
gistrovány zdravotní služby a  od 
května  2015 provozuje odborné 
sociální poradenství. Své služby 
poskytuje také na území města 
Týniště nad Orlicí. To vše by ale 
nebylo možné bez finančního 
zázemí. Hospic mohl začít po-
skytovat péči hlavně díky darům 
a  podpoře dobrých lidí, firem, 
měst a  obcí, nadací a  postupně 
i Královéhradeckého kraje. První 
nesmělé krůčky Setkání se pro-
měňovaly v pevnější chůzi a hos-
pic tak během několika let zís-
kával své stabilní místo v  našem 
regionu.

Během této doby jsme měli 
možnost doprovázet již na 200 
rodin, které se rozhodly postarat 
se doma o  svého těžce nemoc-
ného blízkého. Vážíme si každé 
chvíle, kterou jsme s  pacienty 
a jejich rodinami sdíleli a vážíme 

si také důvěry všech dlouhodobě 
pečujících a pozůstalých, kteří se 
na nás obrátili s prosbou o pomoc 
a radu. I přes naši službu vždycky 
zůstává největší tíha, bolest a sta-
rosti na bedrech těch nejbližších 
a na jejich láskyplné péči, kterou 
vždy s úctou obdivujeme.

U příležitosti našeho výročí po-
řádáme ve středu 10.  října  2018 
v  Pelclově divadle Rychnov nad 
Kněžnou divadelní představení 
Teátru Víti Marčíka. Srdečně vás 
zveme na představení s  názvem 
„O holčičce, která se ještě nenaro-
dila“, po kterém bude následovat 
beseda s  malým občerstvením. 
(Další informace a  možnost re-
zervace vstupenek najdete na na-
šich webových stránkách www.
hospicrychnov.cz).

Přijďte tento čas prožít s  námi 
jako poděkování za pět let dob-
rodružství a  krásných setkání. 
Děkujeme všem, kteří nám ja-
kýmkoliv způsobem pomohli. 
Děkujeme zastupitelům města 
Týniště nad Orlicí, kteří hospic 
dlouhodobě podporují. Současně 
také chceme vyjádřit odhodlání 
dále rozvíjet naši službu a být na 
blízku těm, kdo ji potřebují.

Andrea Kolaříková
DH Setkání

BAND-A-SKA POTŘETÍ V BERLÍNĚ

DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ OSLAVÍ 5. VÝROČÍ S „HOLČIČKOU, KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA“
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NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Loni občané odevzdali k recy-
klaci 14 628,72 kilogramů starých 
spotřebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotře-
biče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovída-
jící o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL mů-
žeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. Víme také, o 
jaké množství jsme snížili produk-
ci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která sobcí dlou-
hodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.

Z Certfikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vyřadili 14 628,72 
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 
následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 207,18 MWh elektřiny, 11 
649,43 litrů ropy, 910,99 m3 vody a 
7,54 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových ply-
nů o 43,02 tun CO2 ekv., a produkci 

nebezpečných odpadů o 188,86 tun.
Výsledek studie jednoznačně 

prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektric-
ké energie pro domácnost až na 4 
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživate-
le počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spo-
třebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi pro-
střednictvím sběrné sítě společnost 
ASEKOL k dispozici více než 16 000 
sběrných míst. To je pětkrát více 
než například v ekologicky vyspě-
lém Rakousku. Sběrný dvůr je již v 
každé středně velké obci. Zároveň 
ulice a separační stání jsou doplně-
ny o červené kontejnery na drobné 
elektro. Každý kdo má zájem třídit 
vysloužilé elektro si může najít nej-
bližší sběrné místo na www.sberne-
-dvory.cz nebo na www.cervene-
kontejnery.cz.
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DOBRÁ VĚC SE POVEDLA
TJ Sokol Křivice oznamuje 

úspěšné dokončení závlahového 
systému na fotbalovém hřišti. Vý-
bor TJ Sokol touto cestou děkuje 
Městu Týniště nad Orlicí za fi-
nanční podporu. Víme, že někteří 
byli k této věci skeptičtí a nevěřili, 
že jsme schopni toto jinak tak fi-
nančně a odborně náročné dílo 

svépomocí zrealizovat. Velký ob-
div patří všem, kteří „za chodu“ 
studovali články, příběhy a sbírali 
zkušenosti od odborníků, též díky 
i všem, kteří se podíleli na realizaci 
plánu přiložením pomocné ruky. A 
místo toho, aby v těch tehdy panu-
jících vedrech leželi u vody, potili 
kýble potu na hřišti při výkopech. 

Pomáhat přišli nejen fotbalisti, ale 
i fanoušci. Zvlášť bych chtěla podě-
kovat prezidentovi klubu TJ Sokol 
Křivice panu Karlu Říhovi a panu 
Kutinovi, kteří tomu věnovali mno-
ho ze svého volného času. A tak si 
i přes počáteční obavy můžeme od-
dychnout a zvolat DOBRÁ VĚC SE 
PODAŘILA.

Pokud by někdo chtěl na naše 
hřiště zavítat, jste srdečně zváni na 
domácí fotbalová utkání, viz roz-
pis níže, nebo na již tradiční KŘI-
VICKÉ POSVÍCENÍ, které se koná 
13.října 2018.

Dagmar Stodůlková

MISTROVSKÉ ZÁPASY TJ SOKOL KŘIVICE - PODZIM 2018

Neděle 30.9. 16:30 Černíkovice  -  Křivice

Sobota 6.10.     16:00 Křivice  -  Lukavice

Sobota 13.10.   16:00 Zdelov  -  Křivice

Sobota 20.10.   15:30 Křivice  -  Deštné v O. h.

Sobota 27.10.   14:30 Vamberk „A“  -  Křivice

Sobota 3.11.     14:00 Křivice  -  Borohrádek

Neděle 11.11.   14:00 Křivice  -  Ohnišov
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I  letos patřil první zářijový ví-
kend basketbalovému turnaji v ka-
tegorii U13, který se konal v  tě-
locvičně U  Dubu. Zájem o  účast 
v  turnaji byl veliký, proto jsme se 
rozhodli zvýšit počet účastníků. 
Oproti minulým ročníkům se do 
letošního turnaje zapojilo celkem 
8 družstev, která byla rozdělena do 
dvou základních skupin. Vzájemné 
zápasy v základních skupinách ur-
čily pořadí skupin a tím i možnost 
dalších bojů o celkové umístění.

Zápasy skupiny A byly poměrně 
vyrovnané, naše družstvo SK Týni-
ště nad Orlicí porazilo BC Spartak 
Rychnov n. K., Sokoly Hradec Krá-
lové i BK Napos Vysoká n. L., čímž 
vyhrálo základní skupinu A. Jejich 
soupeřkami pro finálový zápas byly 
vítězky skupiny B – LOKO Trutnov, 
které v základní skupině suverénně 
porazily týmy SKB Česká Třebová, 
Bižuterie Jablonec n. N. a Sokol Stě-
žery.

Odehráno bylo celkem 16 zá-
pasů, z  nichž se 4 předehrály již 
v  pátek. Finálový zápas začínal až 
v 19.30 hodin, kdy už únava z če-

kání i  z  odehraných zápasů byla 
značná na obou stranách. Průběh 
zápasu byl velmi dramatický a skó-
re se přelévalo z  jedné strany na 
druhou. Napínavý průběh zápasu 
byl náporem na nervy pro trenéry 
i  pro fandící rodiče. Nakonec náš 
tým vybojoval těsné vítězství 43:42, 
čímž poprvé vyhrál tento turnaj! 
Vítězky minulého ročníku se ten-
tokrát musely spokojit s 2. místem. 
Krásné 3. místo vybojoval tým SKB 
Česká Třebová.

Nedílnou součástí týnišťského 
turnaje je i  soutěž v  trestných ho-
dech, do které jsou nominováni 
vždy 2 hráči z každého družstva. Za 
náš tým soutěžil Matěj Brož a Lu-
káš Dostál, který vyhrál oba před-
chozí ročníky. Každý ze šestnácti 
soutěžících měl v  prvním kole 10 
trestných hodů, do dalších kol po-
stupovali ti s nejvyšším skóre, až ve 
finále zůstali 3 soutěžící. Samozřej-
mě mezi nimi nechyběl ani Lukáš 
Dostál, který ve finálovém boji jako 
jediný proměnil všech 5 hodů z  5 
pokusů a  potřetí za sebou vyhrál 
soutěž v trestných hodech.

Našemu týmu SK Týniště n. O. 
z celého srdce gratulujeme k tako-
vému úspěchu a  přejeme hodně 
dalších vyhraných zápasů v  celé 
letošní sezóně. Děkujeme všem 
týmům za účast na turnaji, městu 
Týniště n. O. za finanční podporu 

a dobrovolníkům za pomoc při or-
ganizaci turnaje. Už teď se těšíme 
na další ročník, na který nám přislí-
bily účast všechny přítomné týmy.

Ivo Dostál
Trenér SK Týniště n. O.

Ve dnech 5-6.7 2018 se v  Praze 
konal XVI. Všesokolský slet. Při-
jeli ho podpořit sokolové ze všech 
koutů republiky a světa, a tak naše 
jednota nemohla na takovéto akci 
chybět.

V sobotu 30. 6. jsme se v odpo-
ledních hodinách v  počtu 42 cvi-
čenců vydali autobusem do Prahy. 
Postupně jsme se ubytovali a  už 
jsme se těšili na neděli. Druhý den 
ráno jsme se s velkým očekáváním 
vydali na Václavské náměstí, kde 
jsme se postupně řadili do sokol-
ského průvodu. Ten procházel prá-
vě Václavákem, kolem Národního 
divadla, Rudolfina a končil na Sta-

roměstském náměstí.
Jen pro sokolské zájemce byl také 

otevřen chrám sv. Víta, který jsme 
si v klidu prohlédli a poté jsme byli 
při celebrování sokolské mše. Byl to 
nezapomenutelný zážitek.

Kdo toho měl za celý den málo, 
tak se mohl potěšit noční Prahou 
výstupem na Petřínskou rozhled-
nu.

Od pondělí se už nacvičovaly 
jednotlivé skladby a  secvičovaly 
se do větších celků. V  úterý večer 
nás čekala super akce v O2 Aréně. 
Sokol Gala - kde se předvedlo to 
nejlepší, co Sokol může nabídnout. 
Ve středu opět zkoušky, generálky 

a nácviky nástupů na plochu. Letos 
jsme cvičili na stadionu v  Edenu. 
Musím pochválit výbornou orga-
nizaci. Vše klapalo jako po drátku.

Ve čtvrtek večer byl zahájen 
Všesokolský slet večerním vy-
stoupením. Naše cvičení podtrhla 
fantastická atmosféra na stadionu. 
V  tento večer se na vystoupení 
představila i  naše jednota se svý-
mi skladbami: Cirkus, Ženobraní, 
Borci a  jeden zástupce vystupoval 
i  v  Československé skladbě Spolu. 
V pátek odpoledne vystoupení po-
kračovalo a přidaly se skladby Noty 
a Cesta.

Odcvičili jsme, a  už nezbývalo 

nic jiného, než si sbalit „pár šves-
tek“ a vyrazit k domovu.

Někteří autobusem, jiní vlakem, 
ale všichni si odváželi krásný záži-
tek a odhodlání za šest let jet opět 
na slet.

Chtěla bych poděkovat všem cvi-
čencům a  cvičitelům, kteří oběto-
vali svůj čas celoročním nácvikům. 
Také chci poděkovat naším fanouš-
kům za velkou morální podporu 
a také městu Týniště nad Orlicí za 
jeho podporu finanční.

Děkuji
Jaroslava Ullwerová

3. ROČNÍK BASKETBALOVÉHO TURNAJE O POHÁR MĚSTA TÝNIŠTĚ N. O.

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
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2. desetiletí fotbalu v  Týništi. 
Roky 1929-1938.

1929-1930 - v těchto letech je SK 
jen málo činný. Jen odbor tenisový 
se má čile k  světu. Fotbal se v  SK 
nehraje vůbec. Ale za tratí, „Pod 
stávkem“, dobře hraje Rudá hvězda, 
kam přešla většina hráčů SK. Je to 
ale jen provizorium. Hraje se i jin-
de po Týništi. „Na konci“ se začíná 
formovat tzv. „Konecká XI“. Začíná 
se hrát i v Ol šině, a to vždy v neděli 
dopoledne. Ovšem zde veškeré vy-
bavení, včetně jedné branky, skon-
čilo v  kamnech různých „přízniv-
ců“. Ochotných hráčů je ale dost, 
a tak je 19. 5. ustaven nový fotbalo-
vý výbor v čele opět s M. Kotkem. 
Ten může oznámit, že se v SK opět 
začne hrát fotbal!

1931 - nové mužstvo tvoří hráči: 
brankář Holánek a  v  poli Rázek, 
Uhlíř, Machač, Husák, Prošvic, 
Horčička, Kopecký, Pražák, Typlt, 
K.Kolovratník, Kubín, Brynych. 
K prvnímu, zatím jen přátelskému 
zápasu, zajíždí Týniště do Rychno-
va, kde tehdy působí velmi dobré 
fotbalové mužstvo. Vítězství 2:0 
způsobilo euforii v  početných řa-
dách fanoušků, kteří mužstvo do-
provázeli. I  další přátelské zápasy 
např. s Opočnem 10:1 a Častolovi-
ce 7:1, svědčí o  dobré formě nově 
poskládaného mužstva. Díky vel-
kému zájmu o kopanou začíná hrát 
i B mužstvo. Ovšem hři ště v Olšině 

je v ubohém stavu. Je to jen ohra-
ničená plocha s  dvěma brankami. 
Hráči se převlékají v  domku paní 
Sabatové. Výbor proto ustanovuje 
zábavní odbor, který pořádáním 
nejrůznějších zábav má získávat 
potřebné finance na zvelebování 
hřiště. A to se mu také daří!

1932 - Výbor ve složení: před-
seda M. Kotek, místopředseda O. 
Víšek, jednatel K. Sedláček, po-
kladník Jar. Čáslavský a  mnoho 
dalších, zařizuje stavbu dřevěné ba-
riéry kolem hřiště a připravuje jeho 
oplocení. A  mužstvo ve složení: 
brankáři Holánek, Urbánek, pole 
Rázek, Uhlíř, Brynych, Typlt, Pro-
švic, Urban, Kubin, Horčička, Ma-
chač, Žák, Kopecký je zařazeno do 
II. třídy (dnešní okresní přebor). 
Ta se hraje jednokolovým systé-
mem. Naše mužstvo po ráží všech-
ny své soupeře (škoda, že nevíme 
jaké…) a v posledním zápase doma 
se utkává se stejně úspěšným SK 
Weiss Dvůr Králové o  postup do 
I.B třídy. Po smolném průběhu, kdy 
hráči neuměli dopravit míč ani do 
prázdné branky, prohrává mužstvo 
3:4 a  je početným zástupem fandů 
zatracováno „do horoucích pekel“! 
Naštěstí jen do příští neděle…

Kromě A mužstva hraje i B tým 
a je ustaven i dorost.

1933 - Zábavní výbor v  čele 
s  Ludvíkem Marčíkem se má čile 
k  světu. Kromě jiného byl uspo-

řádán I. Maškarní mumraj, a  to 
s  ohromným úspěchem a  na tu 
dobu nebývalým ziskem 2153 Kč. 
I  ostatní podniky jsou úspěšné, 
a tak se může hřiště oplotit, v rohu 
areálu (dnes u  Tůmů) postavit 
dřevěné kabiny a pokladnu a  ještě 
uhradit část dluhu na hřišti. I  po 
sportovní stránce je klub úspěšný. 
A mužstvo ve složení: Urbánek, Ur-
ban, Typlt, Žák, Březina, Brynych, 
Rázek, Kubin, K. Kolovratník, Pro-
švic, Horčička, Plašil, Uhlíř, Jelínek, 
Pražák, Kopecký, jasně vyhrálo II. 
třídu a  postoupilo do krajské I. B 
třídy. Nejlepší střelci mužstva byli 
Žák 48 s brankami a dále Typlt s 26 
a Kolovratník s 25 brankami. Dob-
ře hraje i B mužstvo a nově posta-
vený dorost, který vyhrává krajský 
pohár a získává „Stříbrný míč“.

1934 - Klub oslavil 15. výročí za-
ložení a pěkným darem k jubileu by 
byl jeho postup do I. A třídy, mezi 
12 nejlepších mužstev východočes-
ké župy. Mužstvo vedené trenérem 
Březinou skončilo po jarní části I. 
B třídy na 2.místě. Byl vypsán kva-
lifikační turnaj mezi dvěma sestu-
pujícími z A třídy a dvěma mužstvy 
ze druhých míst obou skupin I. B 
třídy. SK Týniště hrálo s AFK Hro-
nov doma 2:2 a  venku 2:0, s  AFK 
Chlumec vyhrálo 3:1 venku a  4:2 
doma, se Slavojem Josefov vyhrálo 
3:1 doma, ale venku prohrálo 1:3. 
Kvalifikaci vyhrálo a postoupilo do 

I. A třídy!
V  podzimní části I. A  třídy se 

umístilo na krásném 3. místě. Muž-
stvo tvořili hráči: Charvát, Urban, 
Typlt, Kolovratník, Uhlíř, Rázek, 
Urbánek, Kubin, Březina, Stehno, 
Plašil, Martínek, Slezák, Kopecký. 
Nejlepší střelci byli Kolovratník 
s 36, Plašil s 22 a Typlt s 19 bran-
kami.

Výbor dále zkvalitňuje areál 
v Olšině. Fotbalové hřiště bylo roz-
šířeno, kolem hřiště rozmístěny la-
vičky. Byl zaplacen další díl dluhu 
na hřišti.

1935 - Začátek roku začal opti-
misticky. Zábavní výbor uspořádal 
již 3. Maškarní mumraj, a to s tako-
vým úspěchem, že za týden musely 
proběhnout „Dozvuky mumraje“. 
Vydělané peníze, a  to i  z  dalších 
podniků, umožnily postavit za 
brankami ochranné sítě a  v  le-
vém rohu hřiště instalovat ukaza-
tel skoré. Tenisový odbor postavil 
v místech dnešního kiosku dřevěné 
šatny, které později sloužily naší 
mládeži. A  mužstvo nemělo, dík 
bodům z  podzimu, starosti se se-
stupem a umístilo se v polovině ta-
bulky. V mužstvu tehdy hráli: bran-
káři Urbánek a B. Novotný a hráči 
v  poli: Stehno, Hrdý, Holzinger, 
Kubin, Typlt, Hájek, Charvát, Žík, 
Martínek, Kolovratník, Plašil, Bře-
zina, Kolář, Brynych, Slezák, Uhlíř, 
Prošvic, Urban. V dorostu se popr-

Fotbalové mužstvo v roce 1934

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 2.
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vé objevuje jméno Jirotka a bude se 
objevovat dalších 25 let!

Bohužel, během roku narůsta-
jí rozpory ve výboru. Část členů 
dokonce odešla, Tyto rozepře se 
nakonec promítají i  do výkonnos-
ti A  mužstva, které hraje špatně, 
v  podzimní části získá jen 3 body 
a hlavně ztrácí přízeň diváků!

1936 – Výbor oddílu, vedený 
stále ještě M. Kotkem (který je v té 
době už vážně nemocný), staví 
v místech dnešní tribuny, přístřešek 
pro diváky. Výbor se sice podařilo 
zkonsolidovat, ale A mužstvo hra-
je nadále špatně a  končí poslední 
s  9 body a  sestupuje. Vypadá to 
na katastrofu. Ale tehdy nastupuje 
k A mužstvu jako trenér Jarka Pe-
cold. Propouští všechny hráče, kteří 
se mu písemně nezaváží, že budou 
poctivě trénovat a nahradí je mla-
dými hráči z  mládežnické základ-

ny. V  podzi mní části I. B třídy se 
už začínají jeho trenérské metody 
projevovat ve výsledcích. Na konci 
roku se nemocný M. Kotek stěhuje 
do Kolína, kde záhy umírá. Klub na 
jeho pohřeb vysílá delegaci.

1937 - Předsednické záležitosti 
vyřizují pánové Hendrych a  Kin-
ský. Hřiště je zvětšeno na rozměry 
103 x 62 m, kolem hřiště je posta-
vena nová bariera s  betonovými 
sloupky, u  plotu do ulice jsou vy-
sázeny to poly. A mužstvo hraje čím 
dál tím lépe, ale na postup to ještě 
nestačí. Na podzim si ovšem vede 
skvěle a získání prvního místa v I. B 
třídě, po podzimní části, nezabrání 
ani měsíční uzavření Olšiny, které 
následovalo po diváckém inci dentu 
při utkání s Borohrádkem.

B mužstvo i  dorost hrají v  této 
sezóně se střídavými výsledky. Za 

A  mužstvo nastupují: B. Novotný, 
Dvořák, Stehno, Charvát, Martí-
nek, Kubín, Otčenášek, Žák, Kolo-
vratník, Typlt, Hrdý, Tůma, Hájek 
z  Olympie HK a  Tupec a  Hroch, 
kteří přišli z Albrechtic.

1938 - V čele fotbalového výbo-
ru je starosta města Jánek, jednatel 
Kinský, pokladník Hendrych a dal-
ší. Byl uspořádán již 6. Maškarní 
mumraj a  další zábavy. Ze zisku 
z  těchto akci mohly být zvýšeny 
ochranné sítě za brankami.

A  mužstvo, i  když skončilo na 
prvním místě B třídy, musí o  po-
stup do I. A třídy sehrát kvalifikač-
ní tur naj s SK Sochor Dvůr Králové 
a  Slavií HK. A  mužstvo tento tur-
naj vyhrálo a  postoupilo opět, po 
dvouleté přestávce, do I. A  třídy. 
Zajímavostí byl start SK Týniště 
v  předzápase ligového utkání SK 
Náchod, kterému tehdy přihlíželo 

8000 diváků (!!). Za Náchod v  té 
době hrál Karel Schloger, který na 
přelomu 40. a 50. let v Týništi kon-
čil svoji bohatou fotbalovou karié-
ru.

Postup tehdy vybojovali: branká-
ři Novotný, Doležal a hráči Stehno, 
Dvořák, Charvát, Martínek, Kubín, 
Otčenášek, Žák, Panchártek z  Bo-
rohrádku, Čížek z  Rosic, Bošek 
a  Čepelka z  SK Hradec Králové, 
Bělka z  Albrechtic, K.Kolovratník, 
Jirotka, Plašil, Koťan.

Významné postavy 2. desetiletí:
Činovníci: M. Kotek, Jarka Pe-

cold, Jar. Čáslavský, K. Sedláček, J. 
Chudý, Hendrych a Ludvík Marčík 
– šéf zábavního výboru.

Hráči:„nezmaři“ (zkušení) Urbá-
nek, Typlt, Plašil a,šutéři“ (střelci) 
K. Kolovratník, Otčenášek, K. Žák.

Ing. Ladislav Buchtl
pokračování příště

Fotbal na hřišti V Olšině
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PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ N.O. 
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

6. 10. sobota
9:00 Mladší přípravka Turnaj

13:5 dorost Týniště Předměřice

7. 10. neděle 10:00 starší žáci Týniště Třebechovice

14. 10. neděle
10:00 starší žáci Týniště Velké Poříčí

15:30 A-mužstvo Týniště Trutnov B

20. 10. sobota 09:00 Mladší přípravka Turnaj

13:15 Dorost Týniště Rychnov

21. 10. neděle 09:00 Starší přípravka Týniště/Borohrádek – Dobruška/Opočno

27. 10. sobota 09:00 Mladší žáci Turnaj

28. 10. neděle 14:30 A-mužstvo Týniště Nové Město

Změny termínů i hrací plochy vyhrazeny!

TÝNIŠŤSKÉ MEMORIÁLY A VEŘEJNÉ ATLETICKÉ ZÁVODY

POZVÁNKA NA BĚŽECKOU „TÝNIŠŤSKOU DESÍTKU“

V neděli 12. srpna 2018 proběhly 
na atletickém stadionu SK Týniště 
nad Orlicí, z.s., atletické veřejné zá-
vody a  memoriály, a  to 22. ročník 
memoriálu Ing. Františka Mato-
nohy ve skoku do dálky mužů, 15. 
ročník memoriálu Karla Bednáře 
ve skoku do výšky mužů a 5. ročník 
memoriálu Jindry Podhorníka ve 
skoku o tyči.

Závodů se zúčastnilo téměř cca 
60 startujících mužů a  žen v  ka-
tegoriích od mladších žáků až po 
dospělé z  atletických oddílů ČR 
(mezi nimi i  několik reprezentan-
tů) a Polska. Za poměrně hezkého 

počasí bylo zaznamenáno hodně 
kvalitních výkonů, několik osob-
ních rekordů atletů a překonány tři 
rekordy stadionu. Ve skoku o  tyči 
mužů  překonal rekord stadionu 
Radoš Rykl z TJ Sokol Hradec Krá-
lové výkonem 4,75 m a u žen sko-
čila Nikola Pöschlová z oddílu A.C. 
TEPO Kladno rekordní výšku rov-
né 4 metry. V oštěpu žen překonala 
rekord stadionu Petra Andrejsková 
z  TJ Dukla Praha výkonem 53,56 
m.

Za zdařilý průběh závodů děku-
jeme všem zúčastněným funkcio-
nářům SK a dobrovolníkům.

Z výsledků memoriálů:
Memoriál Ing. Františka Mato-

nohy ve skoku do dálky:
1. David Holý, Atletika Chru-

dim, z.s. – 6,80 m
2. Tomáš Hedrich, Atletika Zá-

břeh, z.s. – 6,37 m
3. Jiří Bruha, Hvězda Pardubice 

– 5,96 m

Memoriál Karla Bednáře ve sko-
ku do výšky:

1. David Holý, Atletika Chru-
dim, z.s. – 1,95 m

2. Filip Moravec, SK Týniště nad 
Orlicí, z.s. – 1,90 m

3. Václav Červinka, SK Týniště 
nad Orlicí, z.s. – 1,75 m

Memoriál Jindry Podhorníka ve 
skoku o tyči:

1. Radoš Rykl, TJ Sokol Hradec 
Králové – 4,75 m (rekord stadionu)

2. Pavel Halíř, TJ Sokol Hradec 
Králové – 4,00 m

3. Václav Červinka, SK Týniště 
nad Orlicí, z.s. – 3,80 m

Za oddíl atletiky SK Týniště n. 
Orlicí, z.s. - Ing. Jiří Tyahur

Tradičně se ve sváteční den, le-
tos jubilejního 100. výročí vzniku 
samostatného československého 
státu, v neděli 28.  října 2018, po-
běží 27. ročník silničního běhu 
„Týnišťská desítka“ (10 km). 

Závod je zařazen do seriálu 
„Velká cena východočeské oblasti“ 
(již 30. ročník) a  „Iscarex Cupu 
2018“. Účastnicky rekord 253 vytr-
valců činí z roku 2013. Vypsáno je 

osm kategorií mužů, žen a veterá-
nů. Pořadatelé z atletického oddílu 
připravili také odměny za překo-
nání traťových rekordů, které drží 
Josef Pomikálek časem 31:07 min. 
(1999) a  Anna Pichrtová časem 
34:18 min. (2001).

Součástí sportovní akce bu-
dou ve spolupráci s  Domem dětí 
a  mládeže běžecké závody před-
školních dětí až staršího žactva od 

9.00 hodin. Prezence závodníků 
v tělocvičně U Dubu začne v 8.30 
hodin. Hlavní závod bude od-
startován v 10.30 hodin. Na tento 
závod zveme širokou sportovní 
veřejnost.

Václav Goldbach a Ing. Jiří 
Tyahur, oddíl atletiky SK Týniště 

nad Orlicí, z.s.
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Divadlo má v  Týništi už dlou-
holetou tradici a  podle našeho 
názoru je to moc hezká tradice. 
Proto jsme usoudili, že by se v ní 
mělo pokračovat a  rádi bychom 
vám představili nový týnišťský 
ochotnický soubor.

O divadle se říká, že jde o prk-
na, která znamenají svět, a  musí-
me přiznat, že my jsme si na nich 
svůj vlastní svět vytvořili. Někte-
ří z  nás ještě nejsou ani dospělí, 
a přesto už vědí, že divadlo je je-
jich vášní. Jsme parta dvanácti lidí 
- amatérských herců - a říkáme si 

Pobertové. Prostě zlodějíčkové, 
kteří si pro sebe chtějí také ukrást 
kus toho kouzelného světa, který 
můžete vy ostatní sledovat z  hle-
diště.

Od října spadáme pod Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
a pravidelně se začínáme scházet, 
abychom mohli nějaký svůj volný 
čas věnovat umění. Chceme se 
učit nové věci, zdokonalovat ty, 
které už umíme a časem začít bavit 
lidi nejen v  Týništi, ale i  v  okolí. 
Díky kulturnímu domu máme 
tuhle možnost, protože nám po-

skytne nejen potřebné prostory, 
ale také finance a  zařídí za nás 
spoustu papírování, se kterým by-
chom měli my rozhodně problém. 
Proto děkujeme nejen paní ředi-
telce Ing. Daně Dobešové, která 
nám vyšla ve všem vstříc. Ale také 
paní Evě Drábkové, jelikož se za 
nás zaručuje a  my skutečně dou-
fáme, že jí neuděláme ostudu. Je 
to naše pomocná ruka, která tu je 
vždy pro nás a nikdy není lakomá 
podělit se o dobré rady.

Ostatně byla to právě ona, kte-
rá mě přivedla k divadlu. Díky ní 

jsem pak byla součástí souborů 
pod vedením Veroniky Půlpánové 
a Jany Bahníkové a poznala spous-
tu dalších mladých lidí, kteří mi-
lují divadlo. Nebýt jich, nikdy se 
nedáme dohromady. Děkujeme.

Těšíme se, že vás v  budoucnu 
potkáme na nějakém našem vy-
stoupení. Ale na to je zatím čas, 
jsme na samém začátku a  dělá-
me, co můžeme, protože přeci jen 
jsme zatím mladá ucha. Tak nám 
držte palce.

Dominika Vondráčková 
Pobertové

POBERTOVÉ

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva 
Kristalon za rozumnou cenu:

Start žlutý za 80 Kč,
Plod a květ modrý za 65 Kč

Jahoda červený za75 Kč 
(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40Kč
Dusíkaté vápno za 50 Kč

(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz Část divadelního souboru Pobertové.
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ZAČÍNAJÍ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Srdečně vás zveme na Týdny pro 

duševní zdraví, které se v  Králo-
véhradeckém kraji konají od 1. do 
12.  října. Navštívit můžete 15 kul-
turně osvětových akcí v 5 městech. 
Na  Rychnovsku nabídnou Týdny 
pro duševní zdraví přednášku pro 
studenty či vyprávění osobního 
příběh o  životě s  duševním one-
mocněním.

Cílem Týdnů pro duševní zdraví 
je informovat o  problematice du-
ševního onemocnění a o prevenci, 
zároveň vyvracet mýty a předsudky 
spjaté s  tímto onemocněním. Le-
tošní již 23. ročník Týdnů pro du-
ševní zdraví v  Královéhradeckém 
kraji slavnostně zahájí v  pondělí 
1. 10. v 18 hodin v Galerii Artičok 
v Hradci Králové, kde zazní jemné 
melodické skladby hudební skupi-
ny Třezalka.

Další dny se v  Hradci Králové 
můžete těšit na přednášku Natalie 
Stoklasové „Duševní zdraví 101“, 
sportovní akci „Neblázni a  cvič! 
Pohybem k duševnímu zdraví“, na 
Den otevřených dveří Psychiatrické 
kliniky Fakultní nemocnice Hradec 
Králové a  vrcholem bude veselé 
improvizační představení Simony 
Babčákové One human show.

V  Rychnově nad Kněžnou je 
připravena přednáška pro studen-
ty Gymnázia F. M. Pelcla, která 

jim přinese vhled do problematiky 
duševního onemocnění. Dozví se 
o prevenci onemocnění a jeho pro-
jevech, zároveň o  práci sociálních 
pracovníků. V  nedalekém  Kos-
telci nad Orlicí se můžete těšit na 
Povídání o  duši s  koncertem pro 
duši od 17 hodin v kostele J. A. Ko-
menského na Palackého náměstí. 
Manželé Košťálovi v  doprovodu 
písní folkrockové kapely Oboroh 
otevřeně povypráví o svých zkuše-
nostech s duševním onemocněním. 
Sdělí také informace o filmařském 
a  žurnalistickém týmu Studia 27 
“zaostřeno na duši“, který tvoří lidé 
trpící duševním onemocněním. 
S vyprávěním souzní soubor Obo-
roh v  čele se Stanislavem Klecan-
drem, který vystupuje již téměř 30 
let po celé České republice.

Veškeré akce jsou pořádány za 
účelem podpory lidí s  duševním 
onemocněním. Akce jsou kulturně 
vzdělávacího charakteru a  napo-
máhají destigmatizaci. Návštěvou 
Týdnů pro duševní zdraví podpo-
říte nejen své duševní zdraví, ale 
také se obohatíte o nové zkušenosti 
a  informace, které vy sami můžete 
předat dalším lidem a tím následně 
pomáhat.

Podrobný program naleznete na 
webových stránkách www.pdz.cz či 
facebookovém profilu Tydny.pro.
dusevni.zdravi.

     

Mezi 333 zaměstnanci ALPHA 
Vehicle Security Solutions Czech 
s.r.o. v Týništi nad Orlicí jsou i nad-
šenci, kteří se ve svém volném čase 
věnují práci s dětmi. Na první dva 
týdny v  červenci pro ně připravili 
letní tábor. Letošního, již 42. roční-

ku, se zúčastnilo 80 dětí.

Tábor leží vždy na stejném místě 
v  údolí řeky Kněžny mezi Porub-
kami a  Lukavicí. Péče o  prostředí 
tábora je tedy pevnou součástí pro-
gramu pořadatelů. Letos se poda-

řilo na tábořišti vylepšit technické 
zázemí o novou dřevěnou koupel-
nu. Stavbu spolufinancoval zaměst-
navatel ALPHA.

Fotografie našich zaměstnanců 
s  dětmi,  připomínající celotábo-

rovou hru inspirovanou životem 
Vikingů před novou koupelnou, je 
milým poděkováním zaměstnava-
teli za sponzorský dar.

Pro více informací o firmě klik-
něte na www.kk-alpha.cz

Ivana Krupičková

ALPHA NEJEN PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ

  



strana 25

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování

Chtěla bych poděkovat p. Ur-
bánkovi za rychlou a  vstřícnou 

pomoc.
Obrátila jsem se na něho s pros-

bou o úpravu stromů, které hodně 
přesahovaly do silnice. P. Urbánek 

přijel obhlédnout situaci hned ten 
den a  další den už na ořezávání 
stromů a úklidu pracovali zaměst-
nanci služeb města. Děkuji ještě 

jednou p. Urbánkovi i  pracovní-
kům služeb města.

Eva Jarošová

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU 2018:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 1,5 roku do 4 let

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 2 do 4 let, zpívání, 
tvoření hry, sportování…

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
MIMINKA (sedící)
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců (cvičení na 
balónech, říkadla, písničky…)
Doporučujeme FITMAMI

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45

10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci
FLÉTNA – začátečníci škola
HERNÍČEK (hry + hlídání dětí)
Soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

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

ST

HERNA
ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

15:00-18:00
15:00-16:00
15:00-:15:45

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)
Doporučujeme FITMAMI

08:00-12:00

10:00-11:00

ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Besedy, večerní díly, bazary… (dle rozpisu)
Soukromá angličtina

15:00-16:00

14:30-17:00

PÁ
HERNA 8:00-12:00
Hlídání dětí 8:00-12:00
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

08:00-12:00
08:00-12:00

   

■ 5.–7. 10. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin na Pecce, téma: Ať žijí du-
chové!

■ 18. 10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 
10:00 h (čtení, malování, pr ezentace nových knih)

■ 29.–30. 10. (Po-Pá) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

Plánujeme:
■ Odpolední dílnu pro rodiny – podzimní dekorace
■ Návštěvu zábavního parku TONGO
■ Bazar oblečení, sportovních potřeb, hraček

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

LETNÍ TÁBORY S MC RATOLEST
V červenci proběhl v MC Ratolest příměstský tábor: 

FERDA MRAVENEC. Děti s rodiči Ferdu a jeho kama-
rády malovali, tvořili mraveniště, cvičili na hřišti, jezdili 
na vozíku… užili si celodenní výlet do Letohradu do 
muzea řemesel a navštívili Semenářský závod v Týniš-
ti. Tábor navštívilo 40 dětí a  25 rodičů. Byl to aktivní 
a zážitkový týden pro všechny! V srpnu byl příměstský 
tábor s  názvem: Dobrodružná cesta se Čtyřlístkem. 
Rodiny s dětmi vařily s Fifinkou, sportovaly s Piňďou, 
navštívily Třeskoprsky (Doksy) a projely se po Mácho-
vě jezeře parníkem, zahrály si komix, udělaly si Vánoce 
a  tvořily vánoční keramiku… a  zažívaly plno dalších 
dobrodružství!

MC Ratolest pořádalo dva příměstské tábory z pro-
jektu: Prázdniny s  NAD ORLICÍ, o.p.s. Táborů se zú-
častnilo 30 dětí. Program byl zaměřen na hry a sporto-
vání. Tábor navštívilo divadlo: Pejsek a kočička, povoz 
s koníčkem a Dobrotety. Jezdili jsme na kolách na do-
pravním hřišti, udělali si výlet do knihovny a  využili 
plno sportovních pomůcek z  projektu. Děkujeme za 
podporu NAD ORLICÍ.

Jana Matušková
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ŘÍJNU 2018

datum- den čas název druh místo konání

1. 10. po 17:00 Keramická dílna tvoření DDM

2. 10. út

8:30 a 10:00 Pohádky z pařezové chaloupky pro MŠ a Z3 pohádka Kulturní dům

9:30 Dámský klub - TGM a 100. výročí republiky beseda Městská knihovna

14:30 Klub důchodců město - TGM a 100. výročí republiky 
pořádá Městská knihovna beseda Klub důchodců

17:30 PEDIG tvoření DDM

3. 10. st
15:45 Zajímavosti ze světa zvířat – dětské oddělení MK beseda Městská knihovna

16:00 Keramika pro dospělé tvoření DDM

4. 10. čt 17:30 Literární večer - Setkání s Vypravěčkou aneb autorské čtení
Evy Černošové přednáška Městská knihovna

5. 10. pá
18:30 Vernisáž obrazů výtvarnice Blanky Šklíbové, výstava

do 23. 11. 2018 (49.TDP) výstava Kulturní dům

19:30 Myslíme jenom na to/Divadelní klub Vrchlabí (49.TDP) divadlo Kulturní dům

7. 10. ne 14:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

8. 10. po
14:45 FIMO tvoření DDM

17:00 Tradice - ozdoby ze slámy tvoření DDM

10. 10. st 15:00 - 17:00 Turnajové odpoledne (deskové hry) zábava DDM

11. 10. čt 19:30 Zůstane to mezi námi - Eva Holubová a Bohumil Klepl (49.TDP)-
-VYPRODÁNO talk show Kulturní dům

12. 10. pá 18:00 Vernisáž výstavy 20 let TEMNA, výstava potrvá do 5. 11. (49.TDP) vernisáž Městská knihovna

14. 10. ne
7:00-12:00 Celostátní výstava českých plemen slepic a klubu Australek výstava Areál chovatelů

15:00 O Sněhurce/Malé divadélko Praha (49.TDP) pohádka Kulturní dům

16. 10. út 17:30 PEDIG tvoření DDM

18. 10. čt 10:00 Pohádkové čtení a tvoření tvoření, čtení Městská knihovna

20. 10. so 7:00-12:00 Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských
+ oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

21. 10. ne 19:30 Dámský krejčí/DS „Nedochvilní“ (49.TDP) divadlo Kulturní dům

25. 10. čt
17:00 Odboj - převrat a vznik ČSR - doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. přednáška Městská knihovna

19:00 Jiží Pazour - klavírní koncert koncert Kulturní dům

28. 10. ne
6:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trh Areál chovatelů

11:00 Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa oslavy Mírové náměstí

29. 10. po Výlet IQ PARK Liberec zábava DDM

30. 10. út 8:00 - 15:30 Putování po ježčí stopě zábava DDM
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Prázdninové hrátky v  dětském 
oddělení Městské knihovny jsme 
v  červenci zahájili hraním spo-
lečenských her. Děti a  dospělí si 
mohli přijít zahrát nebo vypůjčit 
kteroukoliv hru z  naší nabídky. 
Další akcí byla výtvarná dílnička 
a  kreslení s  odměnou. Malí ná-
vštěvníci spolu s  rodiči a  praro-

diči mohli vyrábět z papíru např. 
vějíř, papouška, berušky a  další 
pěkné výrobky. Někteří k  tomu 
ještě nakreslili obrázek a  čekala 
je odměna. Druhá srpnová středa 
patřila kvízování o  ceny, hádan-
kám a  vědomostním hrátkám. 
Pro děti byly připraveny křížovky, 
kvízy, logické hádanky, hledá-

ní rozdílů a  hlavolamy. Poslední 
prázdninovou akcí byla tradiční 
pohádková cesta, která byla za-
končena tombolou. Malí i  velcí 
se prošli v  dospělém oddělení 
mezi pohádkovými postavami 
a  hádali dvanáct pohádek. Poté 
se přesunuli do dětského oddě-
lení, kde na ně čekal pohádkový 

kvíz a  tombola plná zajímavých 
odměn. Celé léto se také točilo 
Kolem štěstí.

Děti i  dospělí odcházeli 
z  knihovny spokojeni a  s  úsmě-
vem a  já se na všechny těším při 
setkání na dalších akcích.

Novotná Jana

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

a Středisko východočeských spisovatelů

pořádají

 dne 4. 10. od 17,30 hod.
literární večer v rámci Maratonu východočeských spisovatelů 

SETKÁNÍ 
S VYPRAVĚČKOU

ANEB
AUTORSKÉ ČTENÍ 
EVY ČERNOŠOVÉ

a Středisko východočeských spisovatelů

pořádají

 dne 4. 10. od 17,30 hod.
literární večer v rámci Maratonu východočeských spisovatelů 

SETKÁNÍ 
S VYPRAVĚČKOU

ANEB
AUTORSKÉ ČTENÍ 
EVY ČERNOŠOVÉ
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Týden knihoven 2018 
1. 10. – 7. 10. 2018

T. G. M a 100. výročí republiky
(Dámský klub - setkaní v knihovně, úterý 9, 30 hod.)

T. G. M a 100. výročí republiky
(Klub důchodců město, úterý 14, 30 hod.)

Doprovodné akce po celý týden:

Výstava: TGM ve fotografii, knihách
a časopisech

(výstava v půjčovně pro dospělé)

Semínkovna- zasej, sklízej, sdílej
(podrobnosti na plakátu)

Burza knih a časopisů
Dárkové poukazy na členství v knihovně

AMNESTIE 1. A 2. UPOMÍNEK
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inzerce

RAZÍTKA
DODÁVÁME KOMPLETNÍ SORTIMENT RAZÍTEK

objednávejte na: objednavky@mega-cz.com

DÍVKY Z POM POM DANCE DOSÁHLY VELKÝCH ÚSPĚCHŮ



ZPRAVODAJ MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - Periodický tisk územního samosprávného celku (Týniště nad Orlicí, Petrovice a Petrovičky, Křivice, Rašovice a Štěpánovsko). • Vydává Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí, 
Tyršovo nám. 478, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 428 86 139. Publikace je registrována u MK ČR pod ev. číslem E 11923. • Redakce - kontakt: tel. 494 337 330, fax: 494 371 029, e-mail: cizkova@tyniste.cz. Šéfredaktor: Libor 
Koldinský, mob. 603 450 213, e-mail: koldinsky@tyniste.cz • Redakční rada: Petra Čížková, Milan Ešner. • Příjem inzerce - Ing. Dana Dobešová, tel. 494 371 693, e-mail: dobesova@tyniste.cz. • Příspěvky včetně fotografií 
v maximálním možném rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele je do 12. dne předcházejícího měsíce. Redakce si 
vyhrazuje právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení 
vydat jej v tištěné i elektronické podobě. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. • Sazba - grafická úprava: Reklamní agentura MEGA - Milan Ešner, www.mega.cz.com. • Tisk: VaH Print Nové Město nad Metují. Vychází měsíčně, 
náklad 2.770ks.

BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM OD 13 HOD. | SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ BUSTY TGM | JARMARK HISTORIC-
KÝCH ŘEMESEL OD 11 HOD. | KVH 1. PRAPOR STRÁŽE OBRANY STÁTU (DOBOVÉ UNIFORMY, AUTA) 

HASIČI ALBRECHTICE | VÝSTAVA VE VODÁRENSKÉ VĚŽI | VELKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA 

1 9 1 8 2 0 1 8

Město Týniště nad Orlicí
pořádá

oslavy 100. výročí
 založení samostatného Československa

v neděli 28.10.2018 na Mírovém náměstí


