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SLOVO STAROSTY

Současná doba je o  poznání 
rychlejší a  dramatičtější než tomu 
bylo ještě před vcelku krátkým ne-
dávnem. Pravděpodobně k  tomu 
přispěl i  hektičtější styl života, 
současná konjunktura ekonomiky, 
rozkvět sociálních sítí a dovolím si 
tvrdit, že v neposlední řadě i nega-
tivně rozdělená společnost. Chce-
me více, než si můžeme dovolit. 
A  taky to mnohdy dostáváme. To 
do společnosti vnesli političtí po-
pulisté. Mnoho lidí jejich slibům 
uvěřilo a  zcela odmítají vnímat 
prostou realitu a koukat na dopad 
v  budoucnu. Samozřejmě, že chtít 
něco navíc, něco dobrého či uži-
tečného, je přirozené. Ovšem je 
k  tomu nutné chápat ještě jednu 
důležitou drobnost. Že si můžeme 
dovolit mít pouze to, na co máme. 
A nemusí to být vždy pouze pení-
ze, často to jsou třeba vědomosti či 
třeba zdraví.

Tím se chci dostat jako starosta 
k  našim místním záležitostem. Já 
osobně mám ve zvyku neslibovat 
nic nereálného, ač by to znělo se-
belépe. Ale pouze znělo. Což jsem 
byl bohužel několikrát svědkem, že 
i  pouhopouhý a  předem jasně ne-
splnitelný slib lidem stačí. Můžeme 

si opravdu jako město dovolit pou-
ze tolik, kolik nám příjmy rozpočtu 
povolí. Můžeme i  rozpočet posílit 
úvěrem, což aktuálně děláme, ov-
šem s jasnou zodpovědností k jeho 
splácení. Tím se pochopitelně příští 
příjmy sníží o výdaje na tyto splát-
ky.

Docela často slýchám od občanů 
názor, proč tohle či toto nemáme, 
vždyť přeci žijeme ve 21. století? 
Ano, je to pravda, žijeme, ale musí-
me i nyní žít zodpovědně a hospo-
dárně k veřejným financím. Není to 
tedy o tom, že bych já či zastupitelé 
nechtěli investovat do města i jeho 
obcí více prostředků. My jich pros-
tě a jednoduše více nemáme a jako 
místní zástupci občanů rozhodně 
neděláme na první pohled líbivou 
vládní politiku plnou pouze slibů. 
Navíc všichni vidíme, jak třeba sta-
vební práce všeobecně podražily, 
a  nějaké dramatické snížení ceny 
se ve výběrových řízeních nekoná. 
Stát se k obcím taky nechová nějak 
zvlášť přívětivě. Na jedné straně 
rozpočtovým určením daní obcím 
lepší prostředky oproti letům mi-
nulým poukáže, ale rok od roku 
naopak neustále více obce zatěžuje 
a finance jim vlastně zase bere.

Nechci tu ale fňukat, beru to 
jako realitu, se kterou nic neudě-
lám a hledím investovat pro spoko-
jenost nás všech občanů maximum 
možného. A  jsem přesvědčený, že 
se nám to vcelku daří a  rozhodně 
to je i vidět. Poslední dva roky dě-
láme především na komunikacích 
a  infrastruktuře v  centru města. 
Přineslo to a  ještě přinese určitá 
omezení, která někteří nesou neli-
bě. Bez těchto uzavírek to skutečně 
ale nejde. Ovšem z  mé zkušenosti 
tvrdím, že na vše „špatné“ se zapo-
mene a  nově vzniklé investice už 
budou všem jen pozitivně sloužit 
svému účelu.

Rekonstrukce křižovatky
Tahle stavební akce se dá v klidu 

pojmenovat akcí většího rozsahu 
na naše město. Vše podstatné k re-
alizaci bylo občanům odprezen-
továno ještě v  době, než se koplo 
do země. Nyní každý kolemjdoucí 
již vidí postup prací. Pochopitel-
ně, jako na každé obdobné stavbě, 
se odkrývají zapeklité „poklady“ 
z minulosti, které se nedaly předem 
do detailu předpokládat. Problémy 
nejen se šlendriánským uložením 
infrastruktury v  zemi, ale i  kupo-

divu s  její existencí či neexistencí. 
To ale ke stavbě patří, to se děje asi 
všude. Zatím ale určitě stavba pro-
bíhá v  nastaveném časovém har-
monogramu.

Rekonstrukce školní kuchyně
Generální oprava vývařovny 

na základní škole byla již opravdu 
nutná. Bude na můj vkus dost dra-
há, ale de facto, co dnes není? I zde 
dojde k  jistým omezením při stra-
vování. Ovšem jinak to naplánovat 
nešlo, než logicky větší část akce 
provést v  době letních prázdnin. 
Tady určitě poprosím rodiče žáků 
o  shovívavost, pochopení a  re-
spektování pokynů ředitele školy. 
Vznikne tu opět na dlouhá léta 
moderní provoz splňující veškeré 
přísné parametry.

Lesopark Voklik
V tomto koutě našeho města již 

nějakou dobu práce probíhají. My-
slím si, že pro oddechový čas, pro-
cházky i aktivity s dětmi se pomocí 
dotačního titulu podaří v  místní 
přírodě vytvořit kus příjemného 
i  naučného prostředí, který určitě 
ocení všechny věkové skupiny oby-
vatel.
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A) Schvaluje:
 

1. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a likvidaci nefunkčního 
majetku a  prodej nepotřebného 
majetku dle žádosti. Nepotřeb-
ný majetek bude prodán fyzické 
osobě za cenu v místě a čase ob-
vyklém. Částka z prodeje majet-
ku zůstane výnosem organizace. 
V případě, že o nepotřebný ma-
jetek nebude zájem, bude zlikvi-
dován.

2. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) v  souladu s  ustano-
vením § 30 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 100 000 Kč na nákup ná-
bytku do ředitelny.
Výběrové řízení na pracovní 

pozici referenta odboru životního 
prostředí na ½ pracovního úvazku.

B) Bere na vědomí:

1. Žádost o  vyjádření ke stavbě 
bytových domů v  ulici Turkova 
a ukládá Odboru správy majetku 
zaslat souhlasné vyjádření.

2. Podnět ke sjednání nápravy od 
pana J. K. ve věci situace v dopra-
vě při konání akcí v areálu Čes-
kého svazu chovatelů, základní 
organizace Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Projednat na jednání ZM žá-
dost Oblastní charity Hradec 
Králové o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu města. Rada města 
poskytnutí dotace doporučuje. 
Termín: Nejbližší zasedání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

2. Projednat v  ZM žádost města 
Borohrádek o  zajištění místních 
záležitostí veřejného pořádku na 
území města Borohrádek a  Ša-
chov.

Termín: Nejbližší zasedání ZM 

Odpovídá: Martin Štěpánek

A) Schvaluje:

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Č. P., bytem ***, na období od 
1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem ***, na období od 
1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 za pod-
mínky uhrazení všech pohledá-
vek města.

3. Přidělení uvolněného bytu 1+1 
a  uzavření nájemní smlouvy p. 
H. J. na adrese ***, od 1. 6. 2019 
do 31.  8.  2019 s  podmínkou 
úhrady tříměsíční jistiny.

4. Přidělení uvolněného bytu 1+1 
a uzavření nájemní smlouvy p. Š. 
H. na adrese ***, od 1. 6. 2019 do 
31. 8. 2019 s podmínkou úhrady 
tříměsíční jistiny.

5. Přidělení bytu 1+1 a uzavření ná-
jemní smlouvy p. Š. J. na adrese 
***, od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022. 
Jedná se o byt po zemřelé nájem-

nici p. K. A. a přechod nájemní 
smlouvy na p. Š. J., který byl je-
jím dlouholetým druhem.

6. Smlouvu o  bezplatné výpůjčce 
nemovitosti - podílu 14/67 po-
zemku par. č. 2022 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí od obce Lípa nad Or-
licí od 7.  5.  2019 městu Týniště 
nad Orlicí.

7. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-
12-2017356/VB/01, Petrovičky, 
p.č.537/13, Špicar, příp. kvnn 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena na základě plné moci 
zmocněncem ELRO Czech, 
s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Holi-
ce a povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-
2016905/VB/01, Týniště n.O., 
1170/19, Švikruha, svod+kvnn 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena na základě plné moci 

SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 11
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 24. 4. 2019 Usnesení č. 12
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 6. 5. 2019

Topné kanály U Dubu

I v této lokalitě se kope a i tady to 
přináší různá omezení, která jsou 
také porůznu vnímána. Především 
trápí ještě více zhoršená možnost 
parkování. Tato investice však sku-
tečně přichází v  hodině dvanácté. 
Obyvatelé sídliště to rozhodně mo-
hou potvrdit, protože to na kvalitě 
teplé užitkové vody bylo již značně 
patrné. Nehledě na to, že stupňující 
se praskání a netěsnosti stávajícího 
potrubí přinášelo havárie a odstáv-
ky dodávek vody. Takže i na bydlí-
cí v  této části města máme prosbu 
o trpělivost.

Podjezd, železniční přejezd
O vývoji v mimoúrovňovém kříže-

ní železnice u nás ve městě, o rušení 
přejezdů, jsem již vícekrát v minulos-
ti psal a pravidelně o tom informuji 
na veřejných zastupitelstvech. Ak-
tuální situace je taková, že byla 
s  dotčenými účastníky projednána 
dokumentace k  územnímu rozhod-
nutí, které po vyřešení námitek bude 
vydáno. Projektanti poté přejdou do 
dalšího stupně, tedy k dokumentaci 
ke stavebnímu povolení. Pro infor-
maci uvedu, že na straně podjezdu 
zůstává projekt stejný, jaký byl i ve-
řejnosti představen. Na straně dru-
hé, západní, přesněji na hradeckém 
zhlaví, dojde ke zrušení stávajícího 

přejezdu u  hradla a  jeho posunutí 
cca 300 metrů směr Hradec. Vznik-
ne půdorysně jakási smyčka, kterou 
bude nový přejezd k místním komu-
nikacím připojen. Ještě pro doplnění, 
celá akce Zkapacitnění trati Týniště 
nad Orlicí – Solnice, 3. část by měla 
zahajovat na jaře roku 2020. A já se 
na to již teď moc těším.

Co závěrem?
Určitě chci poděkovat těm zastu-

pitelům i svým pracovním kolegům, 
které život ve městě a  jeho obcích 
zajímá a  kteří mi jej aktivně pomá-
hají zlepšovat. Nikdo z  nás nechce 
rozhodně něco jen slibovat a dělat se 
lepším. Známe své finanční možnos-

ti a myslím, že investujeme do správ-
ných věcí. Víme, co vše je zapotřebí, 
známe bolavá místa. Jsme si vědomi 
potřebnosti kanalizace v Petrovicích, 
obnovy chodníků a  komunikací po 
akcích ČEZu všude tam, kde se bu-
dou provádět, neustálé potřebnosti 
parkovacích míst či třeba nové hasič-
ské zbrojnice. A protože to nechceme 
jen slibovat, musíme investice připra-
vovat projekčně, ale přesto respekto-
vat možnosti rozpočtu. Už jsem toho 
napovídal hodně, proto se rozloučím 
a  popřeji vám příjemný zbytek jara 
a především slunečné dny nadcháze-
jícího léta.

Libor Koldinský 
strarosta
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zmocněncem ELEKTRO-COMP 
spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 
03 Česká Skalice a povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

9. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti IP-12-
2009822/VB/2, Štěpánovsko p. 
č. 490, Gápová - přípojk. kvnn 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena na základě plné moci 
zmocněncem Energomontáže 
Votroubek, s.r.o., Jiráskova 318, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

10. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Výměna 
svítidel veřejného osvětlení ve 
městě Týniště nad Orlicí“ firmu 
AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 
2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 
48029483, s  nabídkovou ce-
nou 1 796 409,72 Kč bez DPH 
a ukládá starostovi města s vítě-
zem smlouvu podepsat.

11. Záměr prodeje pozemku par. st. 
29/5 o výměře 6 m2 v k. ú. Pet-
rovice nad Orlicí.

12. Pronájem části pozemku p. č. 
505 o výměře 286 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro I. a L. V., trv. 
byt. ***, za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01. 07. 2019 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a  ukládá starostovi města ná-

jemní smlouvu podepsat.
13. Vítěze poptávkového řízení na 

akci: „Výměna oken v  tělocvič-
ně U dubu v Týništi nad Orlicí“ 
firmu Quatro Izol s.r.o., Orlická 
245, 503 46 Třebechovice pod 
Orebem, IČ: 25972286, za cenu 
197 412 Kč bez DPH a  ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

B) Bere na vědomí:

1. Výsledek šetření České školní 
inspekce na stížnost v  Základní 
škole Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM využití před-

kupního práva na odkup chaty 
p.č. 4700/19, chata E.č. 56 v k.ú. 
Holice v Čechách, postavené na 
pozemku LD Vysoké Chvojno.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Vážení občané, v poslední době 
se šíří různé dohady a  otázky 
ohledně poskytování kompostérů 
do domácností a proto vám podá-
vám toto vysvětlení, abych uvedl 
věci na pravou míru.

V  červnu loňského roku pro-
běhla anketa zájmu o kompostéry 
do domácností, která byla pod-
mínkou podání žádosti o  dotaci 

na jejich pořízení. Na základě 
značného zájmu občanů byla 
následně podána žádost o  do-
taci. Podmínkou pořízení kom-
postérů bylo poskytnutí dotace. 
V současné době můžu zájemcům 
o kompostéry oznámit radostnou 
zprávu, že dne 15.  4.  2019 byla 
městu poskytnuta dotace. Nyní je 
vypsáno výběrové řízení na jejich 

dodavatele. Teprve po dokončení 
výběrového řízení bude znám ter-
mín jejich dodání. Pokud nedojde 
k  nějakým komplikacím v  rámci 
výběrového řízení a  následného 
plnění dodávky vybranou firmou, 
přepokládám termín dodání 
kompostérů srpen až září.

Po dodání kompostérů bu-
dou jednotliví zájemci postupně 

vyzvání k  převzetí kompostérů 
a  podpisu smluv. Závěrem mu-
sím upozornit, že vyplněním an-
ketního lístku nevznikl nikomu 
automaticky nárok na přidělení 
kompostéru.

Josef Urbánek
MěÚ Týniště nad Orlicí, 

životní prostředí

Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí v  sobotu 4.  5. zorganizo-
val již tradiční jarní vlastivědný 
pochod pro veřejnost, kterému 
říká Adlerův šmajd. Ten letošní 
šmajd byl už pátý a  vyrazilo se 
do Křivic. Z  Týniště od věže vy-
razilo asi 25 účastníků a na lesní 

křižovatce U sv. Trojice se k nám 
přidalo více než třicet Křivičáků. 
Společně jsme pak vyšli na Křivi-
nu. Při mnoha zastávkách se vy-
právělo o  historii procházených 
míst, četly se pověsti, vyslechli 
jsme příspěvek o geologii této za-
jímavé lokality, byli jsme poučeni 

o  kroužkování ptáků, obdivovali 
křivický kostel a  navštívili ha-
sičskou zbrojnici. Nakonec jsme 
se občerstvili v  bývalé škole, za 
což patří velký dík týmu Simony 
Gavlákové. Velký dík také patří 
našemu členovi Bohouši Ptáč-
kovi, který si pro nás jako rodák 

z  Křivic připravil velké množství 
informací o  historii procházené 
trasy. Už na zpáteční cestě jsme 
začali plánovat cíl Adlerova šmaj-
du na příští rok. Tak za rok na vi-
děnou.:-)

Text a foto: Štěpán Tomašík

ZPRÁVY Z RADNICE

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

ADLERŮV ŠMAJD 2019
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Eva Drábková ověnčena dalším 
oceněním – tentokrát z rukou hejt-
mana Královéhradeckého kraje – za 
rozvoj a propagaci amatérského di-
vadla

„Královéhradecký kraj si velice 
váží práce a  přínosu lidí, kteří se 
dlouhodobě a  úspěšně snaží zlep-
šovat život jeho obyvatel, zasloužili 
se o  jeho rozvoj či o  jeho vynikají-
cí propagaci. Mezi tyto osobnosti 
podle mého názoru patříte, a proto 
jsem se rozhodl udělit Vám za Váš 

přínos kraji Pamětní medaili hejt-
mana Královéhradeckého kraje“… 
tak začíná dopis, který paní Eva 
Drábková dostala koncem dubna 
z  kanceláře hejtmana Královéhra-
deckého kraje.

K slavnostnímu předání z  rukou 
hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, 
Ph.D. došlo 8. května 2019 na Pivo-
varském náměstí v  Hradci Králové 
v  rámci oslav DNE KRÁLOVÉ-
HRADECKÉHO KRAJE před na-
stoupenými složkami Integrované-

ho záchranného systému (IZS).
Ústy moderátora při samotném 

předávání zaznělo:
„Hejtman Královéhradecké-

ho kraje uděluje ocenění paní Evě 
Drábkové za rozvoj a  propaga-
ci amatérského divadla. Herečka 
a  režisérka Eva Drábková založila 
v roce 1998 se skupinou ochotníků 
divadelní soubor TEMNO, který je 
součástí Divadelního spolku Jirásek. 
S  Temnem nastudovala 13 her, za 
hry Unikání neboli cynismus a Me-

resjeva dostala cenu za režii. Věnuje 
se také výuce mladých talentů (…). 
Eva Drábková se pyšní titulem Ry-
tířka dětských srdcí a  v  roce 2017 
získala Zlatý odznak J.K.Tyla.“

Evičko, zaměstnanci Kulturní-
ho centra a  členové tvého souboru 
TEMNO se připojují k řadám gratu-
lantů. Děkujeme, že svou nezištnou 
prací pro druhé dáváš i Týništi punc 
„výjimečnosti“.

Děkujeme… prostě, že Tě máme.
Dana Dobešová (ředitelka KC)

EVA DRÁBKOVÁ OVĚNČENA DALŠÍM OCENĚNÍM
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A. Burdová, žákyně 8. ročníku, se 
i letos postarala o to, že naše škola 
má opět důvod k radosti. Nejen že 
se probila nabitou konkurencí spo-
lužaček ve školním kole recitační 
soutěže Dětská scéna, ale s přehle-
dem postoupila na okresní úrovni 
do další fáze soutěže.

Neztratila se ani v kole krajském. 
To se konalo v Hradci Králové dne 
26.  dubna. Všichni účastníci re-
citovali oba soutěžní texty a  úro-
veň přehlídky ve 4. kategorii byla 
opravdu vysoká. Anna Burdová vy-
stoupila s úryvkem z knihy od Voj-
těcha Vackeho Sonáta pro Zrzku, 
která byla zpracována i do filmové 
podoby. Jako druhý text si vybrala 
krátkou povídku od Rudolfa Křes-

ťana s názvem „Tomu ještě nerozu-
míš“, v  níž se nenásilnou formou 
promítá celý lidský život.

Jako obvykle se A. Burdová se-
tkala s  pochvalou za přirozený 
projev, umění zaujmout a  vypra-
věčské schopnosti. Od minulého 
roku zapracovala na artikulaci. Její 
výkon sice těsně na další postup do 
celostátního kola nedosáhl, ale vy-
bojovala si čestné uznání, které ji 
řadí na dělené 3. – 5. místo. To roz-
hodně není k  zahození. Doufám, 
že nehodí flintu do žita a že se ještě 
recitaci bude chvíli věnovat.

Mgr. Lucie Dundová

Během dubna se naši žáci z  os-
mých a  devátých ročníků zúčastni-
li tří sportovních soutěží. Jednalo 
se o  okresní kola minifotbalu, tzv. 
OVOV (Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů) a  volejbalu dívek. 
Dva závody se uskutečnily v  Rych-
nově nad Kněžnou, volejbal se konal 
v Kostelci nad Orlicí.

Družstvo chlapců vybojova-
lo krásné čtvrté místo ve fotbale, 

k  tomu třetímu chybělo jen trošku 
štěstí. Turnaje se zúčastnili: Bohu-
slav D., Cejpek M., Novotný Garcia 
F., Šotola A., Šotola  M., Svitana J., 
Tichý L., Valenta M., Kožant T., Tho-
mas M., Ptáček J., Beneš L. Děkujeme 
chlapcům za reprezentaci školy.

Víceboj OVOV je složen v  rámci 
okresního kola z pěti disciplín: kliky 
za 2 minuty, švihadlo za 2 minuty, 
trojskok, hod medicinbalem vzad 

a běh na 1000 m. Za naši školu závo-
dili E. H. Hanzlíková a T. Kožant. E. 
H. Hanzlíková si vybojovala výborné 
druhé místo a  postup do krajského 
kola. T. Kožant měl nejrychlejší čas 
na 1000 m, ale celkově skončil bez 
medaile. I tak si to oba užili, jelikož 
soutěž byla spojena se slavnostním 
otevřením nově zrekonstruované-
ho atletického stadionu, který přijel 
podpořit i  olympijský vítěz Roman 

Šebrle. I těmto dvěma žákům děku-
jeme za vzornou reprezentaci naší 
školy.

Družstvo dívek volejbalistek bo-
jovalo o  vítězství, nakonec skončilo 
po vyrovnaném zápase na druhém 
místě. Poděkování patří těmto děv-
čatům: E. Baklíkové, B. Zemánkové, 
P. Vaníkové, N. Duškové, L. Pojezda-
lové, A. Vackové, A. Kosinové.

Mgr. Jana Mlynářová

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KRAJSKÉM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE

DUBNOVÉ ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Každým rokem se děti, které na-
vštěvují školní družinu, připravují 
na příchod jara a Velikonoc tvoře-
ním různých výrobků a malováním 
kraslic. Stejně tak se těší na Den 
matek, který se v Česku slaví podle 
amerického vzoru druhou květno-
vou neděli, jež letos byla 12. květ-

na. V Československu se začal ten-
to svátek slavit v  roce 1923 a  jeho 
hlavní propagátorkou byla Alice 
Masaryková, dcera našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka. V tento 
den dávají děti svým maminkám 
dárky většinou vlastnoručně vyro-
bené.

Paní vychovatelky v jednotlivých 
odděleních četly příběhy s  touto 
tematikou, vysvětlovaly výjimeč-
nost a  důležitost tohoto krásné-
ho vztahu. Děti si vyráběly nejen 
různé dárky pro své maminky, ale 
i  přáníčka, do nichž psaly krásné 
vzkazy, jak moc je mají rády. Ani 

tatínkové, nemusí mít strach, že by 
na ně jejich děti zapomněly. I  oni 
mají svůj Den otců, který se vždy 
slaví třetí neděli v červnu.

Jana Šimková
+ foto ze složky

Ve čtvrtek 11.  4.  2019 proběhl 
na Základní škole v  Týništi nad 
Orlicí první ročník piškvorkového 
turnaje. Zúčastnilo se na 30 žáků 
ze všech ročníků, kteří poměřili své 
síly s ostatními soupeři. Některým 

se dařilo více, jiným méně. Hráči 
prověřili své schopnosti, postřeh, 
soutěživost v  celkem čtyřech kate-
goriích. Hrálo se na 11 kol, kdy žáci 
usilovali o zisk co nejvyššího bodo-
vého hodnocení.

Nejúspěšnějšími v  tomto klání 
však byli: T. Daněk ze 3. ročníku, 
J. Dlabal z 5. ročníku, V. Krištof ze 
7. ročníku a K. Uhlíř z 8. ročníku. 
Absolutním vítězem, a  nejlepším 
hráčem piškvorek na škole, se stal 

rovněž K. Uhlíř z 8. ročníku.
Tímto všem zúčastněným srdeč-

ně blahopřejeme a  doufáme, že se 
znovu potkáme na dalším turnaji.

 
Mgr. Tomáš Haupt

DEN MATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PIŠKVORKOVÝ TURNAJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 65 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky

inzerce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – DUBEN 2019

FÉROVÁ SNÍDANĚ

■ Dne 1.  4.  2019 
v  18:25 hod. bylo 
přijato telefonické 
oznámení obyva-
tele ulice Lipská, 
že odchytl volně 
pobíhajícího psa 
loveckého pleme-

ne. Pes byl převezen do záchytných 
kotců Městské policie Týniště nad 
Orlicí. Následující den strážníky 
kontaktovala majitelka a  pes byl 
vrácen. Přestupek projednán poku-
tou příkazem na místě.
■ Dne 3. 4. 2019 v 14:05 hod. se na 
strážníky městské policie obrátila 
obyvatelka města s  žádostí o  po-
moc při řešení nepříjemného stavu 
věcí u sousední nemovitosti, kde se 
hromadí komunální odpad a vzni-
ká zde téměř skládka odpadů. Ná-
sledně byl strážníky kontaktován 
majitel nemovitosti, který zajistil 
zjednání nápravy – řádnou likvidaci 
odpadu.
■ Dne 3. 4. 2019 v 16:15 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení o  ne-
správném směru natočení dopravní 
značky „Stůj, dej přednost v  jízdě“ 
v ulici Kpt.V. Opatrného u hřbitova. 
Značka byla strážníkem narovná-

na do správného směru a zajištěno 
provedení opravy úchytů činné plo-
chy značky.
■ Dne 3. 4. 2019 v 19:00 hod. bylo 
v  ulici Na Bělidle nalezeno opřené 
o  strom a  neuzamčené chlapecké 
jízdní kolo zn. Favorit. Kolo bylo 
vzato do úschovy na služebnu MP, 
kde se nachází do současné doby.
■ Dne 5. 4. 2019 v 18:32 hod. dispe-
čink záchranné služby Rychnov nad 
Kněžnou požádal o  součinnost při 
řešení oznámení, že na nástupišti 
nádraží ČD Týniště nad Orlicí se 
má nacházet podnapilý muž, který 
si pádem způsobil krvácející pora-
nění hlavy. V  době příjezdu stráž-
níků se muž již nacházel ve vlaku. 
Pro značné potřísnění krví s  trž-
nou ránou v  obličeji byl vyloučen 
z přepravy a následně byl strážníky 
odveden do prostoru před nádraží. 
Bylo vyčkáno příjezdu vozidla rych-
lé zdravotnické pomoci, které mělo 
delší dojezdový čas. Následně byl 
muž převezen k ošetření v nemoc-
nici v Rychnově nad Kněžnou.
■ Dne 10. 4. 2019 v 14:30 hod. bylo 
na křižovatce ulic T.G. Masaryka 
a Komenského strážníkem zjištěno 
znečištění vozovky vysypaným štěr-

kem. Byla vyrozuměna organizace, 
jejíž řidič znečištění způsobil, a ná-
sledně byl štěrk odklizen.
■ Dne 13. 4. 2019 v 23:24 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení obyva-
telky Tyršova náměstí, že je rušen 
noční klid hlasitou hudbou z  Lefr 
klubu, a to díky otevřeným oknům 
v zadní části budovy. Strážníky byla 
kontaktována provozovatelka klu-
bu, zmíněná okna byla uzavřena 
a hudba utlumena.
■ Dne 16. 4. 2019 v 14:50 hod. bylo 
přijato oznámení, že v ulici U Dubu 
leží na zemi muž. Na místě byl nale-
zen na chodníku sedící muž, v němž 
byl rozpoznán obyvatel městské 
ubytovny „Modrák“, který si tak-
to počínal z  důvodu podnapilosti. 
Muž byl převezen na ubytovnu.
■ Dne 17.  4.  2019 v  17:20 hod. 
městskou policii kontaktovala žena 
s tím, že jí z uzamčené a neporuše-
né sklepní kóje zmizelo jízdní kolo. 
Jako pachatele označila bývalého 
druha, který má klíče od sklepní 
kóje. Za přítomnosti strážníka byl 
podezřelý konfrontován s oznamo-
vatelkou. K  činu se přímo nedo-
znal, ale jako kompenzaci poskytl 
své horské jízdní kolo, které bývalé 

družce za přítomnosti strážníka da-
roval. Tímto oznamovatelka pova-
žovala věc za vyřízenou.
■ Dne 19. 4. 2019 v 19:00 hod. bylo 
přijato oznámení o  volně pobíha-
jícím psu, který s  obojkem a  vo-
dítkem pobíhal po silnici č. I/11 
u  čističky odpadních vod. Pes byl 
převzat od oznamovatele a umístěn 
do záchytných kotců. V  brzkých 
ranních hodinách následujícího 
dne byla MP kontaktována majitel-
kou zvířete. Pes byl vrácen, uložena 
pokuta příkazem na místě.
■ Dne 24. 4. 2019 v 08:00 hod. bylo 
strážníkem v  rámci obchůzkové 
činnosti zjištěno, že u vozidla zapar-
kovaného v ulici Nádražní ponechal 
neznámý řidič klíče od vozu zasu-
nuté v  zámku dveří. Vozidlo bylo 
zajištěno a  klíče vzaty do úschovy. 
Šetřením v  okolí byla zjištěna ma-
jitelka vozidla a klíče byly vráceny.
■ Dne 25. 4. 2019 v 09:10 hod. bylo 
přijato oznámení obyvatelky města, 
že jí bylo v prostoru nádraží ČD Tý-
niště nad Orlicí odcizeno dámské 
jízdní kolo. Věc je v šetření městské 
policie.

Jaroslav Forman, strážník MP

Lesní klub Lesokruh se připo-
jil k  více než 190 místům v  České 
republice a  uspořádal piknik na 
podporu fairtraidových a  lokálních 
pěstitelů. Lidé touto společnou sní-
daní z fairtradových nebo lokálních 
surovin dávají druhou květnovou 
sobotu najevo zájem o  životy lidí, 
kteří pěstují naše potraviny.

Piknikovali jsme v parku Na Obci 
spolu s dalšími dvaceti lidmi a stej-
ným počtem dětí nejen z Třebecho-
vic, ale i  z  Týniště. Na společném 
stole se sešlo několik druhů domá-
cích chlebů, sušenek, pomazánek, 
koláčů, perníků nebo francouzské 
toasty, vše připravené především 
z  lokálních zdrojů. K  pití byl vý-

tečný jablečný mošt z  Podorlicka, 
férová káva z Konga, maté z Brazí-
lie či mléko od farmáře ze sousední 
vesnice. Organizátorka týnišťského 
SCUKu přinesla na ochutnání něco 
od farmářů, kteří přes SCUK prodá-
vají své výrobky. Dětem byly k dis-
pozici omalovánky s  tematikou fé-
rového obchodu, míče, trampolína 

a několik hamak na houpání. Slunce 
svítilo, vítr příjemně vál, děti řádily, 
dospělí si povídali a všichni společ-
ně zobali ty parádní dobroty :) Jsme 
rádi, že jsme mohli podpořit dobrou 
věc a děkujeme všem připojivším se.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu



strana 10

Když se kácí les

Početně nezanedbatelná skupi-
na českých a moravských místních 
jmen v  sobě uchovává odkaz na 
dobu, kdy naši předci zásadním 
způsobem měnili ráz krajiny. Šlo 
především o získávání zemědělské 
půdy kácením lesních porostů.

Než praotec Čech přivedl svůj 
lid do střední Evropy, musel pře-
konat hory a  doly, projít hluboké 
lesy, přebrodit řeky a bažiny, až se 
nakonec usadil v  úrodném kra-
ji mlékem a  strdím oplývajícím. 
Z této naší nejstarší pověsti je pa-
trné, že lidé odpradávna vyhledá-
vali místa k  obživě nejvhodnější 
a s příznivými klimatickými pod-
mínkami. Na území ČR jsou tako-
vými starými sídelními oblastmi 
např. Polabí, Poohří a  moravské 
úvaly. Zde byly učiněny zásadní 
archeologické objevy z  počátků 

našich dějin a nejznámější národ-
ní báje jsou rovněž spjaty s těmito 
lokalitami.

Rozrůstající se obyvatelstvo ale 
muselo pronikat dál do vyšších 
nadmořských výšek a  k  hranič-
ním horám, nížiny už nemohly 
všechny uživit. Proto docházelo, 
při tzv. vnitřní (domácí) a zejmé-
na vnější (německé) kolonizaci 
v době od 11. do 13. století, k ne-
vyhnutelnému kácení původního 
pralesa. K přeměňování lesní půdy 
v  pole a  louky přitom lidé použí-
vali v podstatě pouze oheň, sekeru 
a motyku.

Pokud se po skácení lesa na-
víc vypálil podrost, větve a  další 
zbylý odpad, pak se místu říkalo 
žďár. Toto starobylé slovo vzniklo 
hláskovou změnou z  praslovan-
ského „zžar“ a  stejné pojmeno-
vání následně získala i  nová osa-

da. Ždírec, Žár, Zhoř, ale i  Žihle 
znamenají totéž. Oheň potřebný 
pro žďáření se však mohl snadno 
vymknout kontrole a způsobit roz-
sáhlý a nežádoucí požár, proto byl 
les často pouze vykácen. Objevila 
se mýtina, les se prosvětlil a vytří-
bil. Od té doby tu máme Světlou 
a  Třebovou, Seč, Proseč, Paseky, 
Proruby, Kladruby a  Polom. Zby-
lé pařezy se musely ještě ze země 
vyklučit - vykopat a vylámat. Tuto 
namáhavou práci zase dosvědčují 
Kopaniny a Kluky.

Všechna uvedená místní jména 
z  blízkého i  vzdálenějšího okolí 
k  nám promlouvají téměř zapo-
menutou řečí a  stále připomínají, 
jakým nelehkým způsobem vzni-
kala kulturní krajina, kterou dnes 
vnímáme naprosto samozřejmě.

Adam Prokeš

Víte, že…?

…založení Kopanin, části Ště-
pánovska, souviselo s  pozemko-
vou reformou vyhlášenou za vlády 
Marie Terezie v roce 1775? Tehdy 
byly zrušeny vrchnostenské dvory, 
pozemky rozparcelovány a prona-
jaty nebo rozprodány, a to zpravi-
dla mezi poddané. Cílem reformy 
bylo upustit od robotních povin-
ností a  zefektivnit zemědělství. 
Kopaniny je mytební místní jmé-
no typické právě pro toto období.

…rovněž na konci 18. století 
vznikla osada Suté Břehy? Byla to 
víska o několika chalupách posta-
vená pro dřevaře a  lesní dělníky. 
Kmeny vytěžených stromů se zde 
vázaly do vorů a plavily po Orlici 
a Labi do světa. Dědinka s více jak 
padesáti obyvateli však někdy ko-
lem roku 1890 vyhořela. Poté byla 
obnovena již jen hájovna.

 
 
 

Vážení a  milí návštěvníci akcí 
Kulturního centra,

dovolte mi, abych vám poděko-
vala za váš zájem o pořady a akce, 
které pro vás vybírám a organizuji. 
Ať už jsou to divadelní představe-
ní, jak profesionálních, tak ama-
térských souborů včetně našeho 
DS TEMNO, Týnišťský divadelní 
podzim (v  tomto případě patří 
velký dík paní Evě Drábkové, kte-

rá se stará o  celkovou dramatur-
gii tohoto festivalu), zábavná talk 
show, pohádky (nedělní i  dopole-
dní pro MŠ a ZŠ), koncerty vážné 
hudby, vánoční koncerty, výstavy, 
besedy (těch bylo zatím pomálu, 
ale slibuji, že jak mi to čas dovolí, 
bude jich víc), kurzy společenského 
tance pro mládež a Taneční polep-
šovna (zde děkuji našim tanečním 
mistrům Lence Milé a  Orestu Ja-
nečkovi, o  jejichž taneční úrovni 
vypovídají přední umístění na mi-
strovských soutěžích) nebo „ven-
kovní“ akce pro širokou veřejnost: 
Tradiční posvícení v  parku, Roz-

svícení vánočního stromu, Ohňo-
stroj, Čarodějnice (které se za las-
kavé podpory města letos mohly 
uskutečnit v centru města a mohly 
být „velké“), Prvomájové veselení, 
Týnišťský swingový festival Jardy 
Marčíka.

Vaše hojná účast na všech akcích, 
milé reakce na facebooku i poděko-
vání při osobních setkáních mi dá-
vají dobrý pocit, že moje práce není 
zbytečná.

Pokud jde o program Kulturního 
centra v červnu – krom swingového 
festivalu bude poslední akcí Módní 
přehlídka (15. 6.  ). Kromě toho se 

v kulturním domě uskuteční závě-
rečná vystoupení ZUŠ a  předsta-
vení taneční skupiny SMOT ART. 
Přes prázdniny bude u nás pro ve-
řejnost zavřeno – opravíme, co se 
během roku poničilo, dohoníme 
resty ohledně úprav, nedodělků 
a  revizí a  vymyslím pro vás pro-
gram na další sezónu. A  ještě jed-
nu věc bych pro vás chtěla a  měla 
udělat – zřídit prodej a  rezervaci 
vstupenek on-line.

Zachovejte nám, prosím, přízeň, 
budeme se na vás v září těšit.

Ing. Dana Dobešová, 
ředitelka KC

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

ŘEDITELKA KULTURNÍHO CENTRA INFORMUJE

VZPOMÍNKY A PODĚKOVÁNÍ
Vzpomínka

Dne 16.  června  2019 uplynou 
tři smutné roky od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a  dě-
dečka Ladislava Brože a 1. červen-
ce výročí jeho nedožitých 74 let.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná rodina

Před 100 lety, dne 18.  červ-
na  1919 se narodil můj tatínek, 
pan Jan Rous.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomíná 
dcera Eva Jandová s rodinou

Dne 4. 6. to bude již 15 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček pan Jiří Burkoň 
a dne 14. 6. to bude již 13 let, co 
nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka, babička paní 
Věra Burkoňová.

Nikdy na vás, naši milovaní, 
nezapomeneme. 

Vaše dcera Kateřina a vnoučata 
Adélka s Lukášem.

„Zhasly oči, které vždy s  lás-
kou na nás hledívaly…“

4.  června uplyne 15 let, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček pan Jiří Burkoň, 
a 14. června vzpomeneme již 13. 

výročí, kdy nám odešla milova-
ná maminka a babička paní Věra 
Burkoňová.

S úctou a láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou dcera Re-
nata a vnoučata Honza a Leona

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu 
Týniště nad Orlicí a  členkám 
SPOZ za milou gratulaci a dárek 
k mému životnímu jubileu.

Marie Gurčíková
 
Děkuji Městskému úřadu Tý-

niště nad Orlicí – Sboru pro 

občanské záležitosti za milou 
pozornost k mým narozeninám.

Miroslava Horská

Děkuji Městskému úřadu Tý-
niště nad Orlicí a paní Gavulové 
a  paní Sekyrové za blahopřání, 
dárek a květiny k mému životní-
mu jubileu.

Ludmila Myšíková

Děkuji Městskému úřadu Tý-
niště nad Orlicí, Sboru pro ob-
čanské záležitosti a paní Gavulo-
vé za blahopřání a dárek k mému 
životnímu jubileu.

Rudolf Hrabina
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Týnišťské loutkové divadlo. 
Dnes věnujeme vzpomínku 

loutkovému divadlu, které se na-
cházelo pod kostelem při ulici 
Podkostelní, v prostoru proti dneš-
nímu Auto-moto klubu. K popisu 
přiložených fotografií použijeme 
vzpomínky na divadlo, o  které se 
ve facebookové skupině Týniš-
tě nad Orlicí – toulky minulostí 
podělili Libor Koldinský, Jaroslav 
Hlušička a Eva Šebrlová.

Libor Koldinský: „Mnozí z vás si 
dozajista pamatují místní loutkové 
divadlo, které bylo součástí farní-
ho dvora pod kostelem. Já jsem 
ročník 1965 a  tudíž si to nemohu 
pamatovat, jelikož budova pod-
lehla požáru 7.  ledna  1964 a  tím 
provoz zcela skončil. Příčinou prý 
byl nevypnutý elektrický vařič, na 
kterém se ohříval klíh na opravy 
loutek. Přináším několik fotografií, 
které vlastním a které nejen budo-

vu včetně interiéru, ale i atmosféru 
dětského publika přinášejí.“

Jaroslav Hlušička: „Divadlo 
mělo otáčivé jeviště, a  počítalo se 
s  tím, že tam bude nejenom lout-
kové divadlo, ale i divadlo malých 
forem. Jako „Mladá směna“ pod 
vedením učitelky Hlaváčové jsme 
tam chodili zkoušet a  připravovat 
vystoupení. Veškerý volný čas bu-
dování divadla věnoval otec Honzy 
Olda Bohatý. Učil nás vodit loutky. 

Bohužel nebylo Týništi souzeno 
takovýto kulturní stánek mít.“

Eva Šebrlová: „Chodila jsem tam 
s  Janou Pírkovou mluvit loutky. 
Později se to divadýlko přestěho-
valo do domečku u  divadla. Tam 
to pan Bohatý také dal do pořád-
ku. Používali jsme i místnost v di-
vadle, kam se chodilo po železných 
schodech.“

Štěpán Tomašík

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ

Ukázka z divadelní hry.

Dětské publikum v roce 1951

Původní budova v r. 1920, ve které později vzniklo loutkové  divadlo

Interiér divadla

Oprava po požáru Ukázka z divadelní hry
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Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. 
v Týništi nad Orlicí

Přijďte se k nám podívat na

DEN 
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍÍ 
v moderní automotive firmě se zpřísněným  
režimem bezpečnosti informací.

Jedinečná příležitost pro děti, mládež, přátele podívat 
se do našich kanceláří a výrobní haly ALPHA VSS 
Czech s.r.o. , Vendelína Opatrného 1050, Týniště nad Orlicí.

sobota 22. června | 9:00 - 12:00 hod

www.kk-alpha.cz
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Zveme Vás na 
taneční představení

8. června od 17hod a 19hod 
Kulturní centrum v Týništi n/Orl

Autorka a choreograÞe: Jiřina Bednářová 
Tančí: členové skupiny SmotArt 
JH: Fája Balvín, Jana Bednářová, Eliška Jirsová, Andrea Holánková 
Světla: David Derner 
                                                                                    VSTUPNÉ: 100 KČ

Historie fotbalového klubu od jeho založení  
v roce 1919 až po současnost

fotografie mužstev • ocenění • poháry
plakáty

Výstava potrvá od 15. června do 29. září  2019 
v rámci letní sezóny ve Vodárenské věži

www.muzeum-tyniste.cz

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí pořádá  

ve Vodárenské věži výstavu na téma 

let kopané 
v Týništi nad Orlicí!

TÝ N IŠ T Ě N. O
.

SP
ORTOVNÍ KLUB
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4. FOLKOVÁNÍ V PETROVICÍCH

PETROVICKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2019

V Petrovicích se o třetí dubno-
vé sobotě konal tradiční Folkový 
festival, který vzdává hold muzice 
a  kultuře pořádané dobrovolní-
ky a  fanoušky tohoto žánru. Pro 
naši vesnici je ctí, že tímto kaž-
doročně zahajujeme regionální 
folkovou sezónu. Pořadatelé na 
zahájení sezóny připravili směs 
folku, country a bluegrass muziky. 
Muzicírování má u  nás již tradi-
ci, a  tak se pořadatelům podařilo 
pozvat kapely, které hrají muziku 
jak profesionálně, tak amatérsky, 
ale hlavně srdcem. Pro kotlíká-
ře a  širší veřejnost bylo v  okolí 
zázemí stanu podáváno občer-
stvení tekuté, masové, kytkové, 
teplé i studené. Hlavním tahákem 
byl pro návštěvníky jistě Robert 

Křestan, který byl s  doprovod-
nou kapelou vzorem i  pro ostat-
ní účinkující kapely, a  to zejmé-
na celkovým vystupováním před 
vystoupením i  po něm - šoumen 
každým coulem!

Ale popořadě. Festival zahájilo 
poloviční duo Malá Sada. Janek 
Vápeník pro zdravotní problémy 
nedorazil. Jarek Plesar naplnil vy-
mezený čas se ctí, přestože o sobě 
tvrdí, že je pouhý přihrávač. Ná-
sledovalo vystoupení Michala 
Horáka z  Vysoké nad Labem, 
který svým nenuceným humorem 
uchvátil publikum. Po něm ná-
sledoval Chaos, skupina, s  níž si 
i publikum zazpívalo starší známé 
písničky. Kapela Marien z Pardu-
bic jsou trojnásobní držitelé Porty 

a o jejich oblíbenosti svědčí, kolik 
lidí v  hledišti si společně s  nimi 
zpívalo. Svým vystoupením vy-
tvořila krásnou atmosféru pro 
Roberta Křestana s Trapery, kteří 
bluegrassovými skladbami pod-
pořenými banjem a  mandolínou 
příjemně narušili folkové melan-
cholično. Z Pardubic dorazil také 
Mazzec, jehož úžasná energie se 
v  letošním roce zhmotnila ve ví-
tězství v  oblastním kole porty 
a  postupem do kola celorepub-
likového. Závěr patřil trojici hu-
debníků, kteří si říkají Epydemye. 
Dynamika, s  níž se do diváků 
opřeli, našla odezvu a  závěrečný 
bouřlivý potlesk ve stoje, který 
čtvrté Petrovické folkování ukon-
čil, byl vskutku ohlušující.

Návštěvníku, podle Tvého po-
tlesku a  společného zpívání pís-
niček si pořadatelé s  potěšením 
uvědomují, že Tvoje návštěva 
v  Petrovicích měla smysl a  dává 
jim to sílu a nadšení v této hudeb-
ní tradici pokračovat. Pro muzi-
kanty jsi vytleskáním o  přídavek 
písničky ukázal, že - jak zpívá 
jedna světová kapela v písni Rádia 
šílený - je pouze na Tobě, jakou 
muziku budeš poslouchat a jakou 
kulturu poznávat.

Pro nás pořadatele je to několik 
dní práce, pro některé (že Tome!) 
však prakticky celý rok příprav.

Návštěvníku, tak tedy zase za 
rok.

Měj se country!
Jaroslav Kumpošt a Pavel Blažek

V  sobotu 27.  4. v  Petrovicích 
na hřišti na Brhách bylo tradiční 
pálení čarodějnic s  předstihem 
Filipojakubské noci. Pro děti po-
řadatelé připravili soutěž o  nej 
čarodějnici a čaroděje. S úžasným 

a citlivým přístupem pro děti celý 
večer hlasem a muzikou provázel 
pan Milan Borůvka. Odměněn 
byl každý účastník reje masek. 
Dospělí si tradičně přišli na vý-
borné makrely, kuřátka a  známé 

petrovické strouhance. Zaplněný 
areál spokojených návštěvníků je 
odměnou za snahu pořadatelům. 
Výbor SK si dovoluje širší veřej-
nost pozvat na další tradiční akci. 
Dětský den, který se bude konat 

1.  6. od 14.  00. Pohádkový les 
bude. Těší se pořadatelé. Bohaté 
občerstvení zajištěno.

Jaroslav Kumpošt 
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„Všechno bylo super – organi-
zace, technika, lidem bylo dobře 
– skvělá nálada…“ – takovými su-
perlativy nešetřili nejen účinkující, 
ale i většina diváků na 12. Čaroděj-
nicích v Týništi nad Orlicí.

Čarodějnice byly letos skutečně 
přelomové. Velkou novinkou byl 
areál, který vyrostl v  centru města 
a nabídl dvě pódia plná hudby, ob-
rovský stan s občerstvením, spoustu 
doplňujících stánků a  samostatně 
oddělený program pro děti včetně 
ohnivé čarodějnické hranice. Pro-
gram akce začal odpoledne před 
15. hodinou a  skončil o  půlnoci. 
Mezitím se v  prostoru Mírového 
a  Tyršova náměstí protočil obrov-
ský dav lidí, a to určitě i díky počasí, 
které vyšlo jako by bylo objednané. 
Během vystoupení domácí kape-
ly Band-a-SKA a  hlavní hvězdy 
Wohnout bylo náměstí narvané tak-
řka k prasknutí.

Technická příprava celého are-
álu začala už den předem, většina 
práce ale proběhla až v  den akce. 
„Sešli jsme se už v  6 ráno a  začala 
stavba hlavní stage, oplocování, ale 
také příprava centrálního parkovi-
ště a  rozvážení navigačních cedulí 
po celém městě“, říká jeden z hlav-
ních organizátorů akce a  frontman 
kapely Band-a-SKA, Michal Pro-
cházka. Celé odpoledne a  večer se 
střídala hudební produkce na hlavní 
„Město Týniště Stage“ a druhé „Cmi 
Stage“. Všechno probíhalo na minu-
tu přesně, což na akcích tohoto typu 
nebývá vždy samozřejmostí. Hry 
a  soutěže pro děti vyvrcholily před 
sedmou hodinou. Všech soutěží se 
zúčastnilo okolo 250 dětí. 50 z nich 
soutěžilo také v  anketě Miss Čaro-
dějnice a 7 dětí bylo za své převleky 
odměněno cenami, které jim byly 
předány na hlavním pódiu. Děkuje-
me DDM Týniště nad Orlicí, které si 
vzalo na starost tuto „dětskou“ část. 
Své role se zhostili na výbornou. Ča-
rodějnice zakončilo skvělé vystou-

pení dvojnásobného držitele ceny 
Anděl, kapely The Atavists na CMI 
stage. „Během jejich koncertu jsme 
již uklízeli Mírové náměstí a  roze-
bírali oplocení, protože druhý den 
musel být prostor zase k dispozici“, 
dodal Procházka. Celkem stihlo na 
Čarodějnicích vystoupit 10 kapel 
různých žánrů.

Akce se i díky přítomné security 
agentuře a zdravotnické službě obe-
šla bez zranění a  větších konfliktů. 
Na čarodějnickou hranici dohlížel 
celou dobu hasičský sbor z Týniště 
nad Orlicí.

„Tato, na místní poměry velko-
lepá akce, by se ale neobešla a  i do 
budoucna neobejde bez poměrně 
velkých finančních prostředků“, při-
pomíná ředitelka Kulturního centra 
(oficiálního pořadatele akce) - Dana 
Dobešová a pokračuje: „Dovolte mi, 
abych zde poděkovala všem, kteří se 
finančně na Čarodějnicích podíleli. 
V první řadě je to Město Týniště nad 
Orlicí. Bez jeho finanční podpory 
a  odvahy propůjčit pro tuto akci 
centrum města (Mírové náměstí 
prošlo loni velkou rekonstrukcí), by 
Čarodějnice – prostě – nebyly. Urči-
tě ne v této podobě a velikosti. A aby 
o tom nebylo pochyb, abychom dali 
najevo, že si toho vážíme, a  aby to 
bylo jasné i pro návštěvníky akce - 
hlavní pódium jsme pojmenovali - 
Město Týniště stage.”

Akci dále podpořili (chronologic-
ky podle výše příspěvku):

CMI Melodia a.s., ODEKO s.r.o., 
TLAPNET s.r.o., FATO a.s., člen 
holdingu FATO, MATEX HK s.r.o. 
a INGTOP metal s.r.o.

CK Alpin-tour s.r.o. zakoupila 
ceny pro MISS Čarodějnice. Stany, 
které sloužily pro občerstvení, pose-
zení a útočiště v případě deště, nám 
bezplatně zapůjčil a postavil pivovar 
Pilsner Urquell. Nádrže na ukotvení 
zastřešení nezjištně zapůjčila firma 
EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. 
Mediálně nám bezplatně pomohla 
firma www.ORIN.cz.

Všem moc děkujeme.
Premiéra v  novém prostředí se 

tedy po všech stránkách poved-
la. Svědčí o  tom veskrze pozitivní 
ohlasy jak od návštěvníků akce, 
tak i účinkujících. Organizační tým 

Čarodějnic v Týništi nad Orlicí tak 
má určitě motivaci vyladit další de-
taily a  pracovat na této velké akci 
i v příštích letech.

Pořadatel a organizační tým akce 
Čarodějnice v Týništi nad Orlicí

Hlavní partner akce: Hlavní sponzor:

Další sponzoři:

ČARODĚJNICE 2019

www.tlapnet.cz
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datum- den čas název druh místo konání

31. 5.
-

1. 6.
pá - so 18:00 24. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka hudba Tyršovo nám.

3. 6. po
17:00 Vernisáž závěrečné výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

(výstava do 23. 6. ) výstava Kulturní dům

18:00 Žákovský koncert žáků hudebního oboru hudba ZUŠ

6. 6. čt 17:00 Pánevní dno jako nové - lektorka Jolana Novotná přednáška Městská knihovna

8. 6. so 17:00 a 19:00 Taneční vystoupení SMOT ART: Souhvězdí andromedy tanec Kulturní dům

10. 6. po 18:00 Žákovský koncert žáků hudebního oboru hudba ZUŠ

11. 6. út 10:00 - 16:00 Výkup hraček Kulturní dům

12. 6. st 16:00 Odpolední tvořivá dílna - keramika tvoření MC Ratolest

13. 6. čt
10:00 Pohádkové čtení a tvoření tvoření Městská knihovna

18:00 Závěrečné představení žáků tanečního oboru ZUŠ: Barvy života tanec Kulturní dům

14. 6. pá 15:00 Botanická vycházka - botanik Mgr. Jan Doležal (info Mě knihovna) vycházka Městská knihovna

15. 6. so
15:00 X. VĚŽENÍ - zahájení sezony v letním muzeu Vodárenská věž

18:00 Módní přehlídka (pořádá Centrum Orion) přehlídka Kulturní dům

17. 6. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

21. 6. pá 18:30 Závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ divadlo Kulturní dům

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

24. 6. po 18:00 Žákovský koncert žáků (klavír) paní učitelky M. Vernerové hudba ZUŠ

26. 6. st 15:00 Večerníčková zahradní slavnost všech kroužků MC Ratolest zábava zahrada MC-Ratolest

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ČERVNU 2019

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
NA MĚSÍC ČERVEN 2019 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI NA STADIONU

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

2. 6. neděle 17:00 A-mužstvo Týniště Kunčice

8. 6. sobota
09:00 Turnaj starší přípravky

14:45 dorost Týniště Vrchlabí

9. 6. neděle 09:00 Finálový turnaj okresního přeboru mlad-
ší přípravky

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

9. 6. neděle 17:00 A-mužstvo Týniště Olympia/
Kratonohy B

16. 6. neděle 09:00 Turnaj mladší přípravky

22. 6. sobota 17:00 Oslavy 100. výročí 
založení fotbalového oddílu

Změny termínů i hrací plochy vyhrazeny!
Mládežnické turnaje budou teprve upřesněné!

Při letošním Adlerově šmajdu 
jsme svorně i s Křivickými došmaj-
dali do jejich milovaných Křivic.

Celý výšlap byl opět bezvadný, 
i počasí nenaplnilo „blbé“ prognó-
zy a  nechumelilo, ale šimraly nás 
paprsky!

Ale ten cíl!!! Ocitli jsme se v Říši 
divů.

S lehce ušlapanýma nohama jsme 
vstoupili do křivické školy a tam se 
nám ty nohy podlomily! Co jsme 
spatřili, tomu jsme nemohli uvěřit, 
neboť jsme zírali na sladké pohoš-
tění à la svatební (ovocné dorty, 
bábovky, věnečky, štafetky, ovocné 
košíčky – no prostě sladký ráj!!!). 
A k tomu se ozývaly vábničky typu: 

„Chcete kafíčko takové či onaké, 
cukříčky anebo mlíčko?“ Vše-
ho dostatek a  mlsouni, jako já, si 
mohli bez obav přidávat a prožívat 
nirvánu. „A že už není móda péci 
sladkosti? V  Křivicích ale pečou 
a v největší jakosti!“

„V Praze je blaze, ale v Křivicích, 
jezte sladké po lžících!“

Dobří lidé ještě žijí a jsou blízko. 
A Adlerův šmajd? Byl prima a věř-
te, či nikoli, napočítali byste nás 
kolem šedesáti a všichni jsme si to 
užili. Fakt!

Řekli jsme si, že příště nevyne-
cháme!

babička Janička

A ZASE BUDOU KŘIVICE VE ZPRAVODAJI, ALE ZASLOUŽÍ SI TO!
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Úspěch žesťového souboru

Ve dnech 26. - 28. dubna se ko-
nalo v Liberci Ústřední kolo sou-
těže ZUŠ v komorní hře s převa-
hou dechových nástrojů. Soutěže 
se zúčastnil také žesťový soubor 
z  naší školy ve složení Bohumil 
Ptáček, Tomáš Vašata, David 
Vašata, Kamil Krištof, Miroslav 
Máslo a Robin Švagr. Ve své kate-

gorii obsadili žesťaři krásné dru-
hé místo a  tím navázali na před-
chozí úspěchy žáků dechového 
oddělení naší školy v této soutěži.

Velký dík za umělecký vývoj 
těchto muzikantů patří jejich uči-
teli, panu Jaroslavu Vošlajerovi.

Blahopřejeme!!!
Mgr. Pavel Plašil

Obrovský úspěch mažoretek 
ZUŠ Týniště nad Orlicí

Tereza Kolářová a  Vanesa Ha-
brová se zúčastnily o  víkendu 
27.–28.  4. Národního šampioná-
tu mažoretek a  twirlingu České 
republiky, a  to Zemského finále 
Čech sól a  duí v  Klatovech. Obě 
v soutěži postoupily do semifiná-
lového kola. Tereza Kolářová pak 

do finále České republiky, které se 
bude konat o  víkendu 18.–19.  5. 
v Ronově nad Doubravou.

Gratulujeme oběma žákyním 
a  samozřejmě i  paní učitelce Ju-
ráškové k  obrovskému úspěchu 
svěřenkyň a zároveň přejeme Te-
reze Kolářové štěstí ve finálových 
bojích.

Mgr. Pavel Plašil

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA – AKCE V ČERVNU
• Ve dnech 31. května a 1. června se uskuteční 24. ročník swingového fes-

tivalu Jardy Marčíka. Oba dny začínají od 18. hodin na Tyršově náměstí.

• V pondělí 3. června bude od 17.00 hodin krátkým hudebním progra-
mem a úvodním slovem zahájena závěrečná výstava prací žáků výtvar-
ného oboru. Výstava bude probíhat od 3. června do 23. června ve vstup-
ní hale Kulturního domu.

• V pondělí 3. června se koná Žákovský koncert žáků hudebního oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

• V pondělí 10. června se koná Žákovský koncert žáků hudebního oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

• Ve čtvrtek 13. června se koná závěrečné a absolventské představení žáků 

tanečního oboru ZUŠ s podtitulem „Barvy života“. Začátek představení 
je v 18.00 hodin v sále Kulturního domu. Rezervace místenek je možná 
v kanceláři ZUŠ.

• V pondělí 17. června se koná Žákovský koncert spojený s výstavou pra-
cí žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

• V pátek 21. června se koná závěrečné představení žáků literárně - dra-
matického oboru ZUŠ.Začátek představení je v 18.30 hod. v sále Kul-
turního domu.Rezervace místenek je možná v kanceláři ZUŠ.

• V pondělí 24. června se koná Žákovský koncert žáků z klavírní třídy 
paní učitelky Mileny Vernerové. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ.

Základní umělecká škola a SRPŠ ZUŠ  
uvádí 

 
Závěrečné a absolventské představení 

tanečního oboru   
 

 

BARVY ŽIVOTA 
 

KDY: čtvrtek 13. června 2019 
   18.00 hodin 

 
KDE: Kulturní dům TnO 

 
 

Celé představení je výpravou za barvami našeho života.  
O planetě zemi, se kterou barvy vznikají a lidstvu, které ji ničí.  

A se zanikající zemí mizí i barvy světa. Naše planeta nám  
v každém okamžiku nabízí spousty barev a jejich odstínů  

v mistrných kompozicích. 

Přeneseme se společně do světa barev, zaposloucháme  
se do hudby a necháme na sebe působit jejich krásu a energii. 

Dejme si ruku na srdce, vnímejme jeho tlukot a kráčejme  
ke slunci života... k jeho barvám. 

 
Rezervace místenek v kanceláři ZUŠ v úředních hodinách. 

 

 

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ 
OBOR 

Vás zve na 

ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ 

21. června 2019 

18:30 

v Kulturním Centru  
Týniště nad Orlicí 

Vražda v 
divadle 

Sam a 
mořské 
panny 

Doba 
plastová 

Recitace 

Well Well 
All Right 
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1. turnus: 22. 7. - 26. 7. 2019

2. turnus: 29. 7. - 2. 8. 2019

3. turnus: 5. 8. - 9. 8. 2019

Vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Budova Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí

Na Výsluní 275

Pobyt venku i v klubu plném her, 

stavebnic a jiného zařízení. 

Cena 1 250,- Kč 

Zahrnuje program, oběd, 2x svačinu, pitný režim, připojištění dětí atd.

 

Přihláška na www.tekacko.cz

Ať jsi holka nebo kluk, sleduj náš web a dozvíš se víc.

www.tekacko.cz

TÉKÁČKO
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

facebook.com/tekacko

Organizátor akce NAD ORLICÍ o.p.s.

X. Věžení – zahájení sezóny v letním muzeu

15. června 2019 v 15 hodin

Vernisáž výstavy „100 let kopané v Týništi nad Orlicí“

Přípravka se představuje – fotbálek na plácku

------------------------------------------------------------------------------------- 

posezení s kapelou MŇOUKALOVÉ Kostelec nad Orlicí

občerstvení zajištěno

 
                             
 
 
 

kurz 
 

SPOLEČENSKÉHO TANCE pro mládež – podzim 2019 
 

Informační schůzka 
18.6.2019 v 18:00 hod. 

malý sál Kulturního domu 
 

- na místě obdržíte průkazky a gardenky 
- kdo ještě nezaplatil, můžete kurzovné zaplatit na místě 
- dostanete rozpis lekcí  
- zodpovíme Vaše dotazy 
 

       
přihláška a další informace na https://kc.tyniste.cz 

VÝKUP STARÝCH 
HRAČEK 

PENÍZE NA RUKU ZA VAŠE STARÉ HRAČKY 
KULTURNÍ DŮM –TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

ÚTERÝ 11.6.2019 OD 10-16HOD 

ČESKOSLOVENSKÉ HRAČKY DO ROKU 1989 !.!!! 
Veškeré ČESKOSLOVENSKÉ i světové hračky plastové, plechové atd…… 

 

 

Jen do rámečku, to nestojí za námahu – ¼ 
stránky asi, na zaplnění místa, jakýkoliv formát 

(proto posílám ve wordu), asi tak jako ty 
hnojiva 
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10. desetiletí fotbalu v  Týništi. 
Roky 2009-2018.

Toto desetiletí, z  pohledu histo-
rie poslední, ale nám nejbližší, bylo 
výsledkově hodně turbulentní! Pád 
z divize spustil očekávanou hráčskou 
výměnu, která ale nebyla tak hrozná, 
protože se brzy objevil sponzor, který 
mužstvo stabilizoval a  přivedl další 
posily. Podařilo se vytvořit skutečně 
velmi silný celek, který vyhrál kraj-
ský přebor a postoupil opět do divi-
ze! Bohužel jen na rok. Hned potom 
nastal sestup a ten se zastavil až v I. 
A  třídě. Zde jsme se už „zabydleli“ 
a výborné je, že hrajeme už s větši-
nou vlastních odchovanců. Ukazuje 
se, že výchova hráčů v podmínkách 
malého městečka, s  tréninky 2x 
týdně vedené většinou táty hráčů, 
na vyšší třídu už většinou nestačí. 
V  tomto desetiletí došlo na hřišti 
v Olšině ještě ke dvěma velkým sta-
vebním akcím. Nejdříve proběhla 
úplná rekonstrukce travnaté plochy 
a v posledních měsících probíhá re-
konstrukce historické tribuny.

Sezóna 2009 – 2010
Výbor oddílu: předseda Marek 

Winkler, sekretář Petr Janáček, po-
kladník Láďa Buchtl a členové: Láďa 
Richter, Honza Zemánek st., Franta 
Kerhart, Miloslav Beránek, Jirka Hla-
váč a Milan Vavrečka.

Krize, která postihla i  pana Ot-
čenáška, hlavního sponzora oddílu, 
znamená konec každoročního posi-
lování A družstva. Sice to ještě stačí 
na záchranu v krajském přeboru, kde 
nakonec končíme na 13. místě. Tre-
nérem týmu byl Radek Hrubý a asi-
stentem Vláďa Pacholík. Po sestupu 
z  divize jednotliví členové výboru 
ztrácejí aktivitu - skoro se neschůzuje 
a  oddíl stagnuje! Na konci této se-
zóny se poprvé uskutečnil fotbalový 
kemp mládeže v Chorvatsku v rekre-
ačním areálu u města Biograd. Akci 
zajišťovala firma CK Alpin-tour. 
A pro oboustrannou spokojenost se 

letní fotbalové kempy v Chorvatsku 
staly tradicí do těchto dnů!

Sestup dorostu do krajské soutěže 
znamená, že už nemáme povinnost 
držet mladší dorost, a  tak situace 
s  počtem hráčů se výrazně zlepšila. 
Trenérem dorostu je na podzim Jar-
da Dvořák, jaro už vede jako trenér 
Martin Holánek s  vedoucím druž-
stva Kulíškem. Dorost končí na 8. 
místě krajské soutěže.

Starší žáky vedou trenéři Franta 
Ullrich a  Radim Friml a  v  krajské 
soutěži končí na 10. místě.

Mladší žáky vede trenér 
Martin Jaroš a  jeho tým kon-
čí v  krajské soutěži na 8. místě. 
Starší přípravku vedou v  okresním 
přeboru trenéři Pavel Zítko a Honza 
Stodůlka.

Mladší přípravku vede Láďa Rich-
ter a v okresním přeboru konči na 2. 
místě.

Sezóna 2010 – 2011
Fotbalový oddíl postihla v průbě-

hu podzimu nečekaná ztráta, když 
náhle zemřel, v  mladém věku, Petr 
Janáček, toho času sekretář oddílu, 
vedoucí A  mužstva a  nejmenovaný 
správce areálu v  Olšině. Sekretářem 
se stává Honza Šrajer, ale stagnace 
výboru pokračuje a  je i  podpořena 
neúspěchem A  mužstva. Navíc po-
žádal o uvolnění z výboru pokladník 
oddílu Láďa Buchtl. Muselo se najít 
nové složení výboru! V  zimě byla 
svolána velká schůzka příznivců tý-
nišťského fotbalu do restaurace Děl-
nický dům a z té vznikl nový výbor: 
předseda Marek Winkler, místopřed-
seda Zdeněk Hejna, sekretář Honza 
Šrajer, pokladník paní Eva Beránko-
vá a  členové: Franta Kerhart, Láďa 
Richter, Honza Zemánek st., Vašek 
Procházka, Milan Vavrečka, Jirka 
Hlaváč, Sláva Beránek a Franta Bran-
dejs, s přesně vymezenými úkoly.

A  mužstvo šlo výkonnostně ještě 
dolů a po podzimu se zdálo, že sestup 
z krajského přeboru nás asi nemine! 
Vše vrcholilo potupnou porážkou 

0:10 v  Převýšově! Ovšem v  těch 
nejtěžších chvílích se začala rýsovat 
spolupráce s  novým hlavním spon-
zorem oddílu. Jeho prvními kroky 
bylo posílení mužstva o  skutečné 
persony – střelce Martina Mergance 
a záložníka Jirku Sadílka. Jako trenér 
skončil Radek Hrubý a  pokračoval 
dál jen jako hráč. Novým trenérem 
se stal Olda Bartek, bývalý úspěšný 
trenér hradecké mládeže a dospělých 
v Rychnově, Olympii atd. Jednalo se 
o zkušeného a respektovaného kou-
če, který navíc většinu mužstva znal 
z mládeže SK Hradec Králové! Začala 
stíhací jízda, která nás měla zachránit 
v KP! Ovšem hra ani výsledky nebyly 
podle očekávání, a tak záchrana při-
šla až v posledním kole…

Dorost hraje krajskou soutěž a pod 
vedením trenéra Martina Holánka 
a  vedoucího mužstva Pepy Kulíška 
končí na 6. místě.

Starší žáci měli velmi špatnou se-
zónu a  mužstvo pod vedením Jirky 
Moravce skončilo na posledním mís-
tě krajské soutěže!

Mladší žáky vedl Martin Jaroš 
a mužstvo skončilo na 7. místě kraj-
ské soutěže.

Zato ve starší přípravce se začíná 
formovat velmi silné mužstvo po-
stavené na hráčích ročníku 2000. 
V  krajském přeboru sice hrají sku-
pinu o  umístění, ale tu vyhrávají. 
Za zmínku stojí, jak tehdy exceloval 
střelec Tomáš Kos, který v sezóně na-
střílel 98 branek! Mužstvo vedl jako 
hlavní trenér Pavel Zítko a jemu po-
máhali Honza Stodůlka, Tomáš Kos 
st. a Petr Nedomanský.

Výborně si vedle i mladší příprav-
ka vedená dvojicí Láďa Richter a Va-
šek Zima. Kluci suverénním způso-
bem vyhráli okresní přebor a  titul 
přeborníka okresu jim předával v Ol-
šině senátor Antl. Také v  tomto ko-
lektivu se již ukazuje několik výraz-
ných talentů!

Sezóna 2011 – 2012
Výbor fotbalového oddílu opustil 

Milan Vavrečka, ale jinak se výbor 
stabilizoval a účast na schůzích byla 
optimální! Tato sezóna byla zlomo-
vá, co se týká řízení fotbalu v České 
republice. Nové vedení v čele s JUDr. 
Ivanem Haškem změnilo název or-
ganizace z  ČMFS (Českomoravský 
fotbalový svaz) na FAČR (Fotbalová 
asociace České republiky) a  hlavně 
zavedlo přesnou evidenci všech lidí 
(hráčů, hráček, trenérů, funkcioná-
řů, dobrovolníků) ve fotbale! To byla 
velká změna a  byl to takový první 
krok k  digitalizaci fotbalového pro-
středí! Pravidla byla dána k 1. lednu 
a  do prvního jarního mistrovského 
zápasu měl každý oddíl čas provést 
digitální evidenci svých členů. Začá-
tek byl krutý! Fotbalové hnutí na to 
nebylo připravené a po důtkách a po-
kutách přišly i kontumační výsledky! 
Ale vše už dostávalo svůj řád!

Mužstvo dospělých bylo posíle-
né o  další výborné hráče Jirku Vy-
dareného, Honzu Huňáka, Davida 
Stejskala, Radka Schoda. Trenérem 
se opět stal Radek Hrubý, který už 
skončil ve svých 49 letech jako hráč 
a  jeho asistentem zůstal Vláďa Pa-
cholík. Vytvořilo se velice silné muž-
stvo, které po celou sezónu hrálo 
o čelo tabulky a nakonec skončilo na 
2. místě o 4 body za Lhotou pod Lib-
čany, která sice postoupila do divize, 
ale hned na podzim se rozpadla…

Naprosto katastrofální sezónu měl 
dorost! Mužstvo vedli Martin Ho-
lánek a Pepa Kulíšek a dá se říci, že 
trenéři neměli na hráče „žádné páky“ 
a mužstvo se jim doslova rozsypalo! 
Bilance získaných 0 bodů a  skóre 
16:119 mluví za vše! A  to ještě na 
předposlední zápas dorost vůbec ne-
odjel (!) a poslední zápas za něj ode-
hráli starší žáci!

Po loňském posledním místě měli 
starší žáci spadnout do okresu, ale 
v okrese se už žádné soutěže starších 
žáků nehrály, a tak žáci dostali šanci 

Sezóna 2013-2014 vítìzství v KP a postup do divize!
Horní řada : Hrubý R. – trenér, Hrubý J., Novák M., Odehnal J., Vože-
nílek V., Špaček P., Rolejček J., Plašil J. – kapitán mužstva, Václavek J., 

Marčišin M., Pacholík V. – vedoucí mužstva
Dolní řada: Voda T., Doleček T., Slezák L., Huňák J., Vydarený J., Mer-

ganc M., Stejskal David

Divize C – podzim 2014
Klečící : Vydarený, Stejskal, Huňák, Štajer, Růžička, Voženílek (kapitán 

mužstva)
Stojící: Rolejèek, Slezák, Merganc, Krejèík, Odehnal, Michal, Krèál, 

Lemfeld, Marèišin
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pokračovat v  krajské soutěži. Změ-
nilo se vedení mužstva. Trenérem se 
stal Martin Horák (a hned se ukázalo, 
že z něj bude Pan trenér) a vedoucím 
mužstva Láďa Richter. Začalo se po-
řádně trénovat, trenér našel s  kluky 
společnou řeč, a třebaže na jaře hráli 
skupinu o umístění, skončili v ní na 
pěkném 2. místě.

Mladší žáci pod vedením Pet-
ra Nedomanského a  Tomáše Kose 
hráli krajský přebor a  po podzimu 
se dostali do skupiny o  umístění, 
kde skončili na 7. místě. Zajímavostí 
bylo, že druhým nejlepším střelcem 
mužstva byla Aneta Rydrychová s 11 
brankami!

Starší přípravku vedli Pavel Zítko 
a  Petr Janda a  v  krajském přeboru 
skončili na 3. místě ve své skupině. 
V  mužstvu vynikal Marek Kadr-
mas, který také po sezóně odešel do 
mládežnických kategorií SK Hradec 
Králové!

Mladší přípravka byla oslabena 
odchodem silné a úspěšné generace 
do vyšší kategorie a v okresním pře-
boru skončila na 8. místě. Mužstvo 
trénovali Láďa Richter a  Milan Ště-
pán.

Sezóna 2012 – 2013
Výbor posílil Vláďa Valenta. Fot-

bal pokračoval v digitalizaci a dalším 
krokem bylo rozhodnutí KFS vysílat 
všechna utkání krajského přeboru na 
internetovém portálu TVCOM. Pro 
oddíly to byly další nemalé investice 
do zázemí fotbalových stadionů a do 
obsluhy vysílacích zařízení. Zdů-
vodnění ze strany KFS byla snaha 
zajistit transparentnější řízení zápasů 
a dostat pod přímý dohled rozhodčí 
i pořadatelskou službu při zápasech!

A mužstvo pokračovalo v posilo-
vání. Přišli skutečně výborní hráči 
Vlasta Voženílek, Jindra Václavek 
a Hradce Králové se vrátil Petr Špa-
ček. Do obrany přišel mladý důraz-
ný stoper Honza Odehnal. Mužstvo 
hrálo celou soutěž v  popředí tabul-
ky, ale pohybovalo se okolo 5. místa 
a  páté také skončilo. Velmi úspěšné 
bylo putování Pohárem hejtmana 
Královéhradeckého kraje, kde muž-
stvo došlo až do finále, a to všechny 
zápasy hrálo na hřištích soupeřů! Ve 
finále, které se hrálo v Albrechticích 
nad Orlicí před 250 diváky, podlehlo 
po velkém boji celku Olympia HK 
1:2.

Dorost po katastrofální sezóně 
prošel změnou. Mužstva se ujal „kri-
zový“ trenér Martin Horák spolu 
s Jirkou Vodou a jako vedoucí muž-
stva přišel k  dorostu Láďa Richter. 
Během podzimu si kluci zvykali na 
větší nároky Martina Horáka, ale 
v jarní sezóně už hráli výborný fotbal 
a svoji skupinu o umístění v krajské 
soutěži s  přehledem vyhráli. Opět 

se ukázalo, jaký vliv na mládežnické 
mužstvo má trenér a  z  odepisova-
ných hráčů byly rázem opory!

Starší žáky vedli Marek Winkler 
a  Jirka Moravec a  podzimní části 
krajské soutěže si vedli úspěšně a po-
stoupili do jarní finálové skupiny, kde 
nakonec skončili na 7. místě.

Mladší žáci vedení trenéry Petrem 
Nedomanským, Tomášem Kosem 
a Petrem Vlčkem skončili na 3. mís-
tě ve skupině o umístění v krajském 
přeboru.

Starší přípravku vedli trenéři Pavel 
Zítko a Petr Janda a během podzimu 
si vedli úspěšně. Ve své skupině kraj-
ského přeboru obsadili 3. místo. Do 
jarních zápasů nastoupili bez svého 
nejlepšího střelce Martina Hlaváče, 
který odešel na hostování do Nácho-
da, a to už byla, po odchodu Marka 
Kadrmase, další ztráta a  velké osla-
bení.

Mladší přípravku vedli Milan 
Štěpán a  Láďa Virág a  v  okresním 
přeboru obsadili 5. příčku. Většinu 
branek (36!) nastřílel Honzík Marha.

Sezóna 2013 – 2014
Výbor pracuje v nezměněném slo-

žení: předseda Marek Winkler, mís-
topředseda Zdeněk Hejna, sekretář 
Honza Šrajer, pokladník paní Berán-
ková a členové Láďa Richter, Honza 
Zemánek st., František Kerhart, Jirka 
Hlaváč, Vašek Procházka, Vláďa Va-
lenta, Franta Brandejs.

A  mužstvo posílil Honza Hru-
bý z Černilova, ale jinak velmi silný 
kádr zůstal pohromadě, včetně jeho 
vedení. Už od začátku soutěže bylo 
jasné, že ambice Týniště jsou v  této 
sezóně hodně vysoké. Mužstvo „šla-
palo“ výborně. Body ztrácelo jen 
výjimečně a v polovině soutěže ved-
lo tabulku s  tříbodovým náskokem 
před Jičínem. Do jarních odvet se šlo 

se stejnou sestavou jako na podzim, 
ale výkony už nebyly tak přesvědčivé 
a body se někdy také nedařilo získat 
všechny! Přesto se celé jaro drže-
lo Týniště na výsluní přeboru, ale 
mohutně nás dotahoval Jičín. Sérií 
3 vítězství v  posledních 3 zápasech 
jsme první příčku o bod uhájili! Za 
vzpomínku stojí hlavně exhibice 
v  posledním kole, kdy jsme vyhráli 
v  Boumově 7:1! Týniště tak poprvé 
vyhrálo krajský přebor! Což s sebou 
přináší i postup divize, ale o tom až 
příště…

Ve velmi dobrých výkonech po-
kračoval náš dorost. Na podzim vy-
hrál svoji skupinu krajské soutěže. 
Střelecky vynikl hlavně Tomáš Dole-
ček (21 branek!), který byl na Gala-
večeru KFS vyhlášen nejlepším kraj-
ským střelcem v kategoriích dorostu! 
Což byla pro něho i  vstupenka do 
A mužstva. V jarní finálové skupině 
skončil dorost třetí! Trenéry byli stále 
Martin Horák a Jirka Voda a jako ve-
doucí nově Lukáš Ráček.

Úspěšně si vedli také starší žáci, 
kteří po podzimu skončili na 3. místě 
svoji skupiny krajské soutěže a  po-
stoupili do skupiny finálové. Tam už 
mělo mladé mužstvo problémy a na-
konec obsadilo 6. příčku. Mužstvo 
trénovali Petr Nedomanský, Tomáš 
Kos st. a Petr Vlček.

Podobně úspěšní byli i mladší žáci 
vedení Vaškem Zimou a  Markem 
Winklerem, kteří ve svojí skupi-
ně krajského přeboru skončili třetí 
a stejné místo zopakovali v jarní části.

Starší přípravka vstoupila do kraj-
ského přeboru jako souklubí Týniště/
Albrechtice a na podzim skončila na 
6. místě svoji skupiny a na jaře hrála 
skupinu o  umístění a  v  ní skonči-
li kluci na 3. místě. Starší přípravku 
vedli trenéři Pavel Zítko, Láďa Virág 
a Petr Janda.

Mladší přípravku vedli trenéři Mi-
lan Štěpán a  Franta Kulička a  tento 
ročník okresního přeboru mladší 
přípravky přinesl velké změny. Pře-
devším nejmladší fotbalisté hrají na 
výrazně zmenšeném hřišti v  počtu 
1+4, výsledky zápasů se započítávají 
jen to právě hraného turnaje, který se 
po odehrání hned vyhodnotí, ale cel-
ková tabulka okresního přeboru se 
nevede! Bohužel se ukázalo, že tento 
systém je demotivační a  to jak pro 
nejmenší fotbalisty, tak i  pro jejich 
trenéry a vedoucí!

Sezóna 2014 – 2015
Už v průběhu minulé sezóny, kdy 

se A  mužstvo pohybovalo v  čele 
přeboru, se mluvilo jednak o  divi-
zi, ale i  tom, že je mužstvo složené 
z cizích hráčů a domácí odchovanci 
se mohou jen těžko prosazovat. Na-
víc vzpomínky na divizi byly ještě 
docela čerstvé a ve výboru převažo-
val názor na postupné začleňování 
vlastních hráčů i za cenu určité ztráty 
výkonnosti. Tento názor platil ještě 
před posledním zápasem v  Brou-
mově. Vítězství 7:1 ovšem navnadilo 
A mužstvo a jejich přání postupu do 
divize vyslyšel i hlavní sponzor! Ještě 
v neděli večer hlásil sekretář Honza 
Šrajer na KFS, že se postupu do di-
vize vzdáváme, v  pondělí ráno bylo 
vše jinak! Předseda KFS dostal jiné 
informace z jiných zdrojů a požado-
val do 19. hodin konečné stanovisko 
SK Týniště, pod které se podepíše 
zástupce klubu! Urychleně se svola-
la výborová schůze, která měla roz-
hodnout o  další sezóně. A  mužstvo 
a  názor sponzora zastupoval Vláďa 
Pacholík a  přednesl jeho, dost ul-
timativní, požadavky na další spo-
lupráci. Hlasováním (i  přes mobil, 
když Marek Winkler a  Honza Ze-
mánek byli v Chorvatsku) se těsnou 

strana 21

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 10.

Stojící: Kerhat František – zdravotník, Silbernágl Petr – trenér, Matoušek Martin, Ráèek Štìpán, Mládek Radek, 
Repák Tomáš, Krupka Dominik, Forejtek Honza, Šreibr Josef st., Šreibr Josef ml., Horák Martin ml., Ba ha Karel, 

Ráèek Lukáš – vedoucí mužstva, Winkler Marek – pøedseda oddílu
Kleèící: Novák Martin, Šreibr Vojta, Voda Tomáš, Winkler Honza, Borovec Vojta, Kos Tomáš, Hladík Jakub a Hla-

váè Jakub
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většinou přijal postup do divize! Jaká 
to byla chyba, to jsme zjistili velice 
záhy! Skladbě mužstva se dala „volná 
ruka“ vedení A mužstva a sponzoro-
vi. A  když se blížil začátek soutěže, 
tak se výbor nestačil podivovat nad 
tím, co je to v mužstvu za hráče! Při-
šlo několik nových hráčů, na lavič-
ku se posadily opory loňské sezóny 
a mužstvo nebylo sehrané! Na pod-
zim ještě občas bodovalo a skončilo 
na 13. příčce, ale na jaře nastal totální 
rozpad mužstva. Ten byl způsoben 
především smutnou skutečností, že 
hlavní sponzor náhle zemřel a s ním 
skončilo i  jeho sponzorování oddílu 
přes hráče A mužstva! Mužstvo sice 
dokázalo vyhrát první jarní zápas, 
ale to bylo vše! Někteří hráči po-
stupně přestávali trénovat a  potom 
i hrát mistráky, takže v základní se-
stavě v divizi nastupovali nezkušení 
dorostenci z  krajské soutěže! Jak to 
asi mohlo dopadnout je nasnadě, 
viz hrozivý výsledek posledního kola 
Trutnov – Týniště 13:0. A ještě jedna 
smutná zpráva pro fotbalový oddíl – 
na podzim roku 2015 zemřel i bývalý 
dlouholetý sponzor oddílu pan Jaro-
slav Otčenášek.

U dorostu využil oddíl šanci a při-
hlásil starší dorost do krajského pře-
boru. Jako nováček přeboru jsme 
hned obsadili krásné 6. místo! Nej-
lepším střelcem mužstva byl Tomáš 
Voda, který byl na Galavečeru KFS 
vyhodnocen jako nejlepší střelec 
v kategorii dorostu v krajských sou-
těžích. Trenérem byl Martin Horák, 
který ale na vlastní žádost v  zimě 
skončil a mužstvo dál vedl sám Jirka 
Voda spolu s vedoucím mužstva Lu-
kášem Ráčkem.

Výjimečně úspěšnou sezónu měli 
starší žáci, kteří na podzim vyhráli 
svoji skupinu v krajské soutěži a po-
stoupili na jaro do skupiny finálové, 

kterou také s  přehledem vyhráli! 
Za celý rok jen 4x prohráli! Trenéry 
mužstva byli Petr Nedomanský, To-
máš Kos a Petr Vlček.

Velmi dobře hráli i  mladší žáci, 
kteří v krajském přeboru skončili po 
podzimu na 4. místě svojí skupiny 
a na jaře vyhráli skupinu o umístění. 
Mužstvo trénovali Vašek Zima, Ma-
rek Winkler a od jara i Rosťa Beneš.

Naopak moc se nedařilo starší pří-
pravce, která skončila na posledním 
místě krajského přeboru ve skupině 
o pořadí. Trenéry přípravky byli Pa-
vel Zítko, Petr Janda a Láďa Virág.

Úspěšnější byla mladší přípravka, 
ale v okresním přeboru, kde většinou 
vyhrávala své zápasy, ale bohužel 
ještě platilo pravidlo, že u této kate-
gorie se nebude vést pořadí mužstev 
v soutěži!

Sezóna 2015 – 2016
Divizní sezóna překonala i ta nej-

horší očekávání. A mužstvo se rozpa-
dlo. V  mužstvu skončili hráči, kteří 
neměli k Týništi vztah, hráči, kteří šli 
za lepším a co víc, finanční možnosti 
klubu byly hodně omezené! Praktic-
ky zůstali jen Adam Tomášek, Lukáš 
Slezák, Martin Novák, Honza Lem-
feld a Petr Špaček. Příchod byl jediný 
– návrat Martina Pavlase z hostování 
v Albrechticích a jinak se do sestavy 
dostali dorostenci! Trenérem zůstal 
Radek Hrubý a  jeho hrajícím asis-
tentem je Marek Winkler. Mužstvo 
nemělo výkonnost krajského přebo-
ru a po podzimu končí na posledním 
místě s 5 body! Skoro jistý sestup se 
pokusil oddíl odvrátit a na jarní se-
zónu se do Týniště vrátili Jirka Vy-
darený, Honza Plašil, Honza Hrubý. 
Výkonnost prudce vrostla. Za jaro 
se udělalo 22 bodů, ale na udržení 
to nakonec nestačilo! V  posledním 
zápase v Broumově jsme potřebovali 

vyhrát o  5 branek, abychom Brou-
mov dostali pod sebe, ale nakonec to 
skončilo jen 1:3 a na nás zbylo 15. - 
sestupové místo!

Dorost naopak prožíval velmi 
úspěšnou sezónu. Trenéři Petr Nedo-
manský, Tomáš Kos a Petr Vlček po-
stavili perspektivní, ale přesto velmi 
silný celek, který se postupně zlep-
šoval a skončil na krásném 5. místě 
krajského přeboru.

Ještě lépe si vedli starší žáci, kteří 
vyhráli krajskou soutěž, když za celý 
rok prohráli 1 zápas a  jeden remí-
zovali a  nastříleli 148 branek! Ce-
lek vedli úspěšní trenéři Eda Cína 
a Martin Horák!

Velmi dobře si vedli i mladší žáci 
pod vedením Pavla Zítka a Petra Jan-
dy. Ve skupině o umístění skončili na 
2. místě krajského přeboru.

U  starší přípravky byla situace 
složitější. KFS provedl reorganizaci 
soutěží přípravek a nově můžou hrát 
krajské soutěže jen oddíly, které mají 
v dané kategorii 2 mužstva. To zna-
mená cca 20 hráčů! To jsme neměli, 
a proto jsme po mnoha letech hráli 
okresní přebor. Postoupili jsme do 
závěrečného turnaje, ale tam jsme 
skončili na 6. místě. U mužstva pů-
sobili jako trenéři Vašek Zima, Láďa 
Richter, Martin Matoušek a  Štěpán 
Ráček.

Úplně stejně dopadla v  okresním 
přeboru i  mladší přípravka, kterou 
vedl Milan Štěpán.

Sezóna 2016 – 2017
Pokud sestup z  divize znamenal 

rozpad mužstva, sestup z  krajského 
přeboru znamenal totální rozpad 
mužstva! Jednou z příčin tohoto sta-
vu byl i další stupeň digitalizace fot-
balového hnutí. To přineslo sice hod-
ně pozitivních změn – na každém 
hřišti musí být počítač v internetové 

síti včetně odpovídající tiskárny, zá-
pis se může dělat klidně i s třídenním 
předstihem, je přesná evidence hráčů 
i jejich trestů atd. Negativní změna je 
asi jediná, a  to nový přestupní řád, 
který umožňuje odchod hráčů bez 
povolení mateřského oddílu! Než 
jsme na novou skutečnost zareago-
vali, odešlo před sezónou 10 hráčů 
z  mužstva dospělých! Nebyl trenér 
a koncem července nás čekal pohár 
v  Albrechticích! Naštěstí se podaři-
lo situaci ustát, pomohli dorostenci, 
trenérem se stal Martin Horák a ve-
doucím mužstva Lukáš Ráček, kte-
rý je i novým členem výboru. Nový 
trenér musel vsadit na vlastní odcho-
vance a  nejlepší dorostence! Vstup 
do I. A třídy nebyl špatný, ale závěr 
podzimu se nepovedl a po podzimu 
jsme skončili na posledním 16. místě 
s 6 bodovou ztrátou na nesestupové 
příčky! Přes zimu se povedlo výrazně 
posílit mužstvo a  jako trenér přišel 
hradecký Petr Silbernágl. Nastala 
skutečná „stíhačka“ o záchranu sou-
těže, při které nám dost pomohlo 
i hřiště na stadionu, kde se odehrálo 
celé jaro. Konečné 12. místo zname-
ná záchranu!

Mužstvo dorostu zhruba zopa-
kovalo svoje umístění z  loňského 
ročníku, i když očekávání byla vyšší. 
Ovšem zde je potřeba říci, že právě 
dorost byl mužstvem, na které nej-
více dopadaly problémy A  mužstva 
s úzkým hráčským kádrem. Bohužel 
ani tréninková morálka „náctiletých“ 
kluků nebyla nejlepší, a  tak trenéři 
Petr Nedomanský, Tomáš Kos a Petr 
Vlček nedokázali z  mužstva dostat 
více!

Třetí rok po sobě byla kategorie 
starších žáků výkladní skříní fot-
balového oddílu a i v této byli starší 
žáci mimořádně úspěšní. V  krajské 
soutěži skončili na 2. místě a v kraj-

Starší žáci SK Týniště – vítěz krajské soutěže v sezóně 2015 – 2016
Horní řada : Honza Vlček – vedoucí mužstva, Martin Horák – trenér, Filip Janda, Lukáš Bartoš, 

Jakub Roštejnský, Ondra Kohout, Martin Hlaváč, Matěj Nyč, Tomáš Brandejs, Michal Kubánek, Filip 
Králík, Eda Cína – hlavní trenér Dolní řada : Vojta Borovec, Michal Valenta, Pepa Marha, Michal 

Jaroměřský, Libor Šrajbr, Vojtěch Bartoš a ležící brankář Libor Cigánek

Mladší přípravka 2016-2017 –
Přeborník okresu a Zimní halové ligy
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ském Poháru KFS U-15 se dostali 
do závěrečného turnaje, kde obsadili 
3. místo! I  přes úzký kádr hráčů se 
podařilo vytvořit vítězné mužstvo, 
které většinu soupeřů doslova drtilo! 
Mužstvo se dokázalo vyrovnat s od-
chodem střelce Martina Hlaváče do 
SK Hradec Králové a nespornou zá-
sluhu na jeho výkonnosti měl trenér 
Eda Cína.

Mladší žáci, hrající krajský přebor, 
navázali na úspěšné výsledky sezón 
minulých a hlavně v jarní části sezó-
ny, kdy už hráli v kompletní sestavě, 
byli velice úspěšní! Trenéry celku byli 
Pavel Zítko a Láďa Virág.

Starší přípravka hrála druhý rok 
okresní přebor a  vedla si opět dob-
ře. Po podzimních kolísavých výko-
nech se mužstvo sehrálo a  koncem 
jara mělo nejlepší výkonnost, když 
kluci na závěrečném turnaji skončili 
čtvrtí. Mužstvo bylo vedené trenéry 
Vaškem Zimou, Láďou Richterem 
a  Martinem Matouškem a  v  jarní 
sezóně se hráčsky spojilo se stejnou 
kategorií Albrechtic.

Mladší přípravka byla v  sezóně 
velice úspěšná a jednoznačně vyhrála 
základní dlouhodobou část a postou-
pila do finálového turnaje v Rychno-
vě. I  tam potvrdila svojí suverenitu 
a  po pěti letech se stala vítězem 
okresního přeboru mladších přípra-
vek. Mužstvo úspěšně vedl progre-
sivní trenér Miloš Strnad.

Nově jsme založili mužstvo nej-
menších, tzv. předpřípravku, o  kte-
rou se starali pánové Láďa Gavula 
starší a Jirka Hlaváč.

Velké změny se v  sezóně udály 
v zázemí fotbalového oddílu. V mě-
síci říjnu 2016 obdržel Sportovní 
klub Týniště dotaci od MŠMT na 
rekonstrukci hrací plochy v  Olši-
ně. O tuto dotaci žádal již dva roky 
a nečekaně byla schválena na konci 
podzimní části a  hlavně na konci 
vegetačního období. Nicméně v pon-
dělí 24.  října vjela do Olšiny těžká 
technika a  rekonstrukce se spustila. 
Provoz v Olšině se obnovil až v prů-
běhu srpna 2017 a v Olšině je nový 
trávník, závlahový systém, nadzemní 
nádrže, nové střídačky a vůbec se vy-
lepšil vzhled celého areálu. Uzavření 
hřiště v  Olšině přineslo celou řadu 
problémů, a  to jak s  tréninkovými 
jednotkami, mistrovskými zápasy 
a  turnaji, tak i  s  vybudováním fot-
balového zázemí na stadionu. Vše se 
zdárně povedlo. Zde je potřeba po-
děkovat celému Sportovnímu klubu 
za vstřícnost k  fotbalovému oddílu, 
ale i  sousedním oddílům, zejména 
SK Albrechtice, kde bylo celé jaro do-
movské hřiště starších žáků a mladší 
přípravky. Rekonstrukce hřiště v Ol-
šině by se samozřejmě neobešla bez 
pomoci města Týniště, které přispělo 
na vylepšení zázemí Olšiny, a to jak 

finančně tak i svojí technikou a pra-
covníky.

Sezóna 2017 – 2018
Fotbalový výbor posílili v  uply-

nulé sezoně dva funkcionáři a  nyní 
pracuje ve složení: Marek Winkler 
– předseda, Zdeněk Hejna – místo-
předseda, Honza Šrajer – sekretář, 
Ing. Zdeněk Ješina – pokladník a čle-
nové Láďa Richter, Honza Zemánek, 
Vláďa Valenta, Franta Brandejs, 
Franta Kerhart, Lukáš Ráček, Vašek 
Procházka a Jirka Hlaváč.

U mužstva dospělých, které mělo 
stejné vedení jako v  loňském roce, 
se podařilo zastavit výkonnostní 
propad, mužstvo se celkově umísti-
lo ve středu tabulky (9. místo). Kádr 
mužstva se podařilo citlivě omla-
dit a  mužstvo odehrálo vyrovnané 
zápasy se všemi účastníky soutěže. 
Nejvíce se mužstvu dařilo na konci 
podzimu. Závěr soutěže přinesl řadu 
zranění, a  to i  klíčových hráčů, ale 
paradoxně to ukázalo, jakou naděj-
nou zálohu máme v generaci našich 
dorostenců, kteří dostali velký pro-
stor k  seznámení se s  fotbalem do-
spělých a rozhodně nezklamali!

Omlazený dorost odehrál velmi 
těžkou soutěž - krajský přebor U-19, 
kam přešlo 7 celků ze zaniklého Vý-
chodočeského přeboru a kluci si na 
tvrdost, rychlost a  kvalitu soupeřů 
dlouho zvykali. V  tabulce dorost 
skončil na 11. místě a z počátku ho 
vedl Eda Cína a po jeho zdravotních 
problémech ho vystřídali Rosťa Be-
neš a Petr Janda.

Starší žáci doplatili v začátku sezó-
ny na problémy s trenéry, ale potom 
se mužstvo, pod vedením Ládi Vi-
rága, fotbalově zvedlo a opět patřilo 
mezi nejlepší celky krajské soutěže. 
Sezónu navíc ozdobilo krásným 3. 
místem v poháru KFS pro kategorii 
U15.

Krize fotbalového oddílu, s  ne-
dostatkem mládežnických trenérů, 
vrcholila u kategorie mladších žáků, 
kde se teprve během podzimu poda-
řilo najít pevnou trenérskou dvojici. 
Mladší žáky převzali hráči A  muž-
stva Martin Matoušek a Honza Win-
kler. Mužstvo se fotbalově i  výsled-
kově zvedlo a  na jaře nás příjemně 
překvapilo!

Mužstvo starší přípravky vedené 
Vaškem Zimou hrálo okresní přebor 
a  po druhém místě v  dlouhodobé 
soutěži, postoupilo na závěrečném 
turnaji v Borohrádku do finále, prá-
vě proti domácím borcům, kteří za 
sezónu neprohráli jediný zápas, ale 
naši kluci je dokázali porazit a získat 
poprvé titul Přeborníka okresu!

Mladší přípravku vedl opět Miloš 
Strnad a  na jeho doporučení jsme 
půjčili 3 nejlepší hráče této kategorie 
do Solnice, která hraje krajský pře-

bor. Takto oslabené a  vlastně nově 
vytvořené mužstvo si chvíli zvykalo 
na organizovaný fotbal, ale postupně 
se kluci zlepšovali a v závěru jara se 
kvalifikovali na finálový turnaj do 
Doudleb, kde skončili na 8. místě.

Kategorie předpřípravky je spe-
cifická a jen málo oddílů v okrese ji 
má. Po úspěšných zimních halových 
turnajích se na jaře opět začíná hrát 
jakýsi „okresní přebor“ této věkové 
kategorie. Naši trenéři do něho po-
stavili dvě družstva a obě prošla ce-
lou soutěží přesvědčivě. Soupeřem si 
byla jen sama sobě navzájem! Tuto 
důležitou kategorii vedli zkušení tre-
néři Láďa Gavula starší a  Jirka Hla-
váč.

Sezóna 2018 – 2019
Výbor oddílu pracuje ve stejném 

složení a navíc vznikl ještě Výbor na 
přípravu oslav 100. výročí, který při-
pravuje konání a průběh oslav!

Mužstvu dospělých se snad defi-
nitivně podařilo zastavit výkonnost-
ní propad. V krajské I. A třídě se po 
podzimu umístilo ve středu tabulky 
s  těsným kontaktem na postupová 
místa. Jako velké plus bereme fakt, že 
A  mužstvo je dnes převážně posta-
veno na našich odchovancích a dal-
ší mladí hráči dorostu již dostávají 
šanci!

Dorost začal krajský přebor výbor-
ně a po 4 kolech byl v čele s plným 
bodovým ziskem! Potom ovšem na-
stal zlom a naopak následovala těž-
ká série porážek, ze které se dorostu 
podařilo v závěru podzimu vymanit, 
takže po podzimu skončil na pěk-
ném 6. místě. Kvalita a  úspěšnost 
hry dorostu stojí a padá s hráči, kteří 
víceméně pravidelně hrají za A muž-
stvo.

Starší žáci, to je po letech úspěchů 
kategorie, které jsme se před sezónou 
dost obávali! Mužstvo nadále trénuje 
Láďa Virág a všechny nás překvapil, 
jak se mu podařilo kluky podchytit 
a naučit hrát. V tabulce jsou sice ve 
spodní polovině, ale rozhodně si ne-
vedou špatně!

Mladší žáci hrají asi slabší průměr 
krajského přeboru. Tam jsme oče-
kávali lepší výkonnost, ale ukazuje 
se, že přechod z nejlepšího mužstva 
okresu ve starší přípravce do mlad-
ších žáků v kraji není snadný a vyža-
duje čas!

U přípravek jsme experimentovali! 
Abychom mohli hrát krajský přebor 
v  kategorii starší přípravky, spojili 
jsme síly s Borohrádkem a v soutěži 
vystupujeme jako souklubí Týniště/
Borohrádek, a to se střídavými úspě-
chy. Toto mužstvo také poprvé v naši 
historii hrálo celorepublikový turnaj 
tzv. Ondrášovka Cup, kde se utkalo 
s mužstvy z jiných krajů a obsadilo 6. 
příčku ve skupině.

V kategorii mladší přípravky je, po 
loňské úspěšné předpřípravce, hodně 
kluků, a tak jsme do soutěže přihlá-
sili dvě mužstva. To mladší a výkon-
nostně slabší jsme nakonec spojili 
s Albrechticemi. Po podzimu je naše 
mladší přípravka druhá a souklubí se 
pohybuje v dolní polovině tabulky.

Úspěšná kategorie loňské předpří-
pravky se celá přesunula do mladší 
přípravky a  nyní se pokoušíme po-
stavit zcela nové mužstvo našich nej-
menších fotbalistů!

Významné osobnosti tohoto dese-
tiletí:

Funkcionáři: Winkler, Šrajer, Je-
šina, Hejna, Richter, Ráček, Kerhart, 
Zemánek st., Hlaváč

Trenéři: Hrubý, Horák, Zítko, Ne-
domanský, Virág, Cína Eda, Janda, 
Zima,

Hráči: Winkler, Tomášek, Horák, 
Mládek, Schejbal, Novák, Vydarený, 
Matoušek

Jelikož tisk almanachu trval urči-
tou dobu, končíme naše vzpomínky 
na „Století týnišťského fotbalu“ v po-
lovině poslední sezony. Dokončení 
výsledků bude kompletní ve „Stoleté 
kronice“, kterou výbor oddílu připra-
vuje. Můžeme konstatovat, že fotbalu 
se v  Týništi daří dobře. A  tým do-
spělých se drží v  bezpečném středu 
tabulky a hraje už s převahou vlast-
ních odchovanců. Ukazuje se, že pro 
podmínky malého městečka, jakým 
je Týniště, je I. A  třída odpovídající 
soutěží. Vyšší soutěže (divize) se hrá-
ly jen s pomocí hráčů odchovaných 
hradeckým dorostem a  s finančním 
krytím nemalých nákladů mocný-
mi sponzory. Máme výkonný výbor, 
který zajišťuje sportovní chod oddí-
lu a pouští se i do větších akcí, které 
vylepšují sportoviště v Olšině. Sehnat 
dostatek financí a  lidí pro chod od-
dílu s  šesti a  více mužstvy v  soutě-
žích, je mnohdy až nadlidský úkol. 
Před několika lety byla na hrací ploše 
v Olšině vyměněna nekvalitní zemi-
na a teď je zde hrací plocha, která tu 
ještě nikdy nebyla. Sehnat potřebné 
miliony nebylo nic jednoduchého. 
V současnosti probíhá rekonstrukce 
tribuny, která to víc než potřebo-
vala. I  zajištění oslav,100 let fotbalu 
v Týništi“ si vyžaduje velké pracovní 
nasazení celého výboru a  nejen vý-
boru! Obavy starého kronikáře Ládi 
Buchtla, jestli se najde někdo další, 
kdo bude pravidelně zaznamenávat 
chod oddílu, se naštěstí nenaplnily. 
Poslední desítiletí je už dílem Honzy 
Šrajera. Tito dva pánové jsou odhod-
láni, až pomine hektická doba oslav, 
v klidu připravit podrobnou „Stole-
tou kroniku“!

Děkuji za váš zájem a s úctou
Ing. Ladislav Buchtl

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 10.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ČERVNU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVNU 2019

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)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců 
(cvičení na balónech, říkadla, písničky…)

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

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci
FLÉTNA – začátečníci škola
Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů 
ANGLIČTINA pro dospělé

13:00-18:00
13:15-14:00
15:00-15:45
od 17:00
18:00-19:00

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)

08:00-12:00 ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Besedy, večerní díly, bazary… (dle rozpisu)
Soukromá angličtina

15:00-16:00

14:45-18:15

PÁ
HERNA
Hlídání dětí
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

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

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:00

od 16:00

 ■ 12. 6. (St) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro rodiny, od 16:00 h., 
téma: KERAMIKA (léto, otisky, označení domů, skřítci…) s lektorkou 
- pí. S. Toucovou.

 ■ 13. 6. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 
h (čtení, malování, prezentace nových knih)

 ■ 26. 6. (St) VEČERNÍČKOVÁ ZAHRADNÍ slavnost všech kroužků – 
představení Večerníčků – zpívání, hraní, tvoření, pohoštění, opékání, 
podvečerní letní kino… na zahradě a ve stodole MC 15-19 hodin.

Příměstské tábory o prázdninách:
 ■ 8. 7.–12. 7. ŠMOULOVÉ - veselá parta v akci! Příhody, které přináší 

radost a smích! Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodi-
če. Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, hosty, výlety… Program: 
9-12, polední klid, 14-17h.

 ■ 5. 8.–9. 8. VČELKA MÁJA a kamarádi z rozkvetlé louky. Tábor je určen 
pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Zážitkový tábor s tvořením, 
sportováním, hosty, výlety… Program: 9-12, polední klid, 14-17h.

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

Když jim to Pán řekl, byl vzat 
vzhůru do nebe a  usedl po pravi-
ci Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; 
a  Pán s  nimi působil a  jejich slovo 
potvrzoval znameními.

Marek 16,19

Zpráva o Ježíšově nanebevstoupe-
ní (zde velmi strohá, u Lukáše o mno-
ho podrobnější) uzavírá evangelijní 
„životopis“ Ježíše Nazaretského. Ne-
pochybně mluvila bezprostředněji 
k lidem tehdejší doby než k nám, kte-
ří máme docela jiné přístupy k tomu, 
čemu i dnes říkáme „nebe“. Není to 
oblast klidu a nedotknutelnosti, spíše 
prostor výbojů, zkoumání a  pozná-
vání – právě jako země.

Avšak „nebesa“, o nichž tu čteme 
jako o cíli Ježíšovy cesty vzhůru, jsou 

Boží neviditelný svět. Tam neplatí 
naše kategorie času, protože tam je 
Bůh, stvořitel času, všechno ve všem. 
Mluví-li bible o  tomto “nebi“, pak 
používá vždy jenom obrazů: město 
s perlovými branami, zlatou dlažbou 
a křišťálovým potokem. Jinak se totiž 
o tom nedá vypovídat. Proto nemů-
žeme ukázat směr, kterým šel Ježíš 
do nebe. A to je největší tajemství: že 
on, který šel do nebe, může pomáhat 
nám, svým učedníkům, kteří žijeme 
na této zemi. (Místo pomáhat mů-
žeme přeložit – správněji – původní 
řecké slovo i jinak: spolupůsobit, spo-
lutvořit). Je vzdálen, ale je nesmírně 
blízko; je v Božím světě, ale nic naše-
ho mu není cizí v tomto světě, který 
prozařuje svou tvůrčí mocí.

Pane, radujeme se z toho, že Ježíš 
Kristus patří k  tobě a  s  ním k  tobě 
máme blízko i my. Amen.

Píseň:
1. Aj, Pán kraluje, božskou moc 

maje, kterýž na kříži trápen byl tíží 
mnohých bolestí, jsa i v  lehkosti; již 
sedí při Otci po jeho pravici.

2. Kriste Ježíši, Králi nejvyšší, jehož 
má jméno každé koleno poklonou 
ctíti a velebiti, dej, ať i my věčně ctí-
me tě srdečně.

3. Vstoupils na nebe; prosíme tebe, 
táhni nás vzhůru k andělských kůrů 
jak účastnosti, tak i  radosti; odpusť 
hříchy naše, potři satanáše.

4. Jsa na pravici, opatrující nebe 
i zemi, Pán nade všemi, veď, chraň, 
živ, těš nás, a tak mocně spas; ó pře-

milý Pane, dej, ať se tak stane.
5. Těšme se Pánu majíc’ ochranu 

jeho milosti, všemohoucnosti proti 
lsti plným branám pekelným; nechť 
ďábel, svět bouří, však nic neobdrží.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 353 Aj, Pán kraluje, božskou moc 
maje (nápěv Ženeva 1562, text J. Třa-
novský 1636).

Srdečně zveme na setkání v červ-
nu (modlitebna ČCE, V. Opatrného 
58):

16.  6.  – 15:30 h: Zpívání rodin 
s dětmi

23. 6. – 10:30 h: bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Hurá ven s batohem
Dubnový svátek Den Země jsme 

oslavili v naší MŠ Město Týniště nad 
Orlicí tematickou vycházkou do pří-
rody. Její podstatou je aktivním a tvo-
řivým způsobem získat poznatky 
o přírodě a o důležitosti její ochrany. 
Veškeré aktivity byly spojeny s envi-
ronmentální výchovou a přizpůsobe-
ny všem věkovým kategoriím.

Pohyb i vědomosti
Pobyt v terénu plnil nejen poslání 

tělesné výchovy, ale i  vědomostní, 
které nás vůbec nezaskočily. Co je 
rostlina a  co zvíře? Má ovečka jeh-
ňátko? To už si snad plést nebudeme. 
Jemnou motoriku jsme si procvičili 
namotáváním provázku při zakukle-
ní housenky, hrou na včelky si pomo-
cí kytiček zopakovali základní barvy 
a zdravou soutěživost jsme podpořili 
hlemýždími a krtčími závody.

Poznávání bylin
V  čichových dózičkách děti po-

znávaly známé bylinky z naší zahrád-
ky – tymián, pažitku, mátu i libeček. 
Manipulací s  přírodninami jsme si 
vytvořili herbářové skřítky, kteří nám 
zdobí prostory školy, a  přejeme si, 
aby naše Země byla krásná a čistá.

Grafomotorika v MŠ Město
Grafomotorika je ta část jemné 

motoriky a psychických funkcí, kte-
rou potřebujeme ke kreslení a psaní. 
Její stupeň vývoje významně ovliv-
ňuje kresbu i písemný projev dítěte.

Kresba je součástí přirozeného 
vývoje dítěte a je pro něj hrou a zá-
bavou. Pokud se dítě v oblasti grafo-
motoriky nerozvíjí podle očekávání, 
je vhodné zařadit pravidelná a syste-
matická cvičení.

Důraz na správné návyky
Pravidelné schůzky rodičů a  dětí 

na naší MŠ už mnoho let pomáhají 
osvojit si správné pracovní návyky 
při kreslení a psaní. Právě ty budou 
později ve škole ovlivňovat výkony 

dítěte. Jestliže je grafomotorika neob-
ratná, dítě může mít potíže při psa-
ní jednotlivých písmen. Jeho písmo 
bývá neúhledné, kostrbaté až nečitel-
né, se zvýšenou chybovostí.

Úroveň grafomotoriky nikdy nelze 
vnímat odděleně od ostatních ob-
lastí. Je nutné uvědomit si propojení 
a neoddělitelnost od běžných, každo-
denních činností:

Oblékání: podporuje rozvoj hrubé 
i jemné motoriky

Jídlo: držení lžíce a  příboru děti 
kopírují při uchopení grafického ma-
teriálu

Hrubá motorika zahrnuje pohyb-
livost končetin a celého těla. Vychází 
z pohybu velkých kloubů (ramenní, 
loketní, kyčelní a kolenní) a  zdoko-
naluje se při chůzi, běhu, poskocích, 
či při hrách s míčem. Naproti tomu 
jemná motorika (jejíž vývoj vychází 
z hrubé motoriky) je rozvíjena pohy-
by zápěstí a prstů. Rozvoj jemné mo-
toriky procvičujeme také skládáním, 
trháním a  mačkáním papíru, zava-

zováním tkaniček nebo motáním 
klubíček vlny. Využíváme korálky, 
knoflíky, manipulační hry a prstová 
cvičení.

Grafomotorické obtíže lze odstra-
nit cviky, které zařazujeme podle je-
jich obtížnosti - od nejjednodušších 
prvků k obtížnějším. Cviky je potře-
ba opakovat vícekrát za sebou, aby se 
uvolnění ruky dostavilo jako důsle-
dek zautomatizovaného pohybu.

Snaha o maximální soustředěnost
Při všech grafických činnostech 

jsou děti vedeny k soustředěné práci. 
Během úkolů se dbá na to, aby dítě 
pracovalo systematicky, nerozptylo-
valo se a  práci dokončilo. Důležitá 
je přítomnost dospělé osoby, která 
dítěti poskytuje v  průběhu i  závěru 
činnosti zpětnou vazbu.

Dítě je nutné dostatečně a  vhod-
ně motivovat, oceňovat jeho výkony 
i snažení, a výsledky se vždy dostaví.

Lenka Hamplová

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Celý duben se nesl v duchu pří-
prav na Velikonoce. Povídali jsme 
si o  lidových zvycích, seli obilí 
a  barvili kraslice. Za skvělé spolu-
práce rodičů jsme pak uspořádali 
dívčí i  chlapeckou koledu, při níž 
se děti pořádně vyřádily.

17.  4. jsme podnikli cestu do 
kulturního centra, kde jsme mohli 
zhlédnout veselou, ale i  poučnou 
pohádku s  názvem Nosáčkova 
dobrodružství. Dětem se pohádka 
moc líbila, což bylo poznat z jejich 
rozzářených obličejů.

Velkým zážitkem byla návštěva 
hasičské zbrojnice, kde nás mile 
přivítal velitel hasičů pan Šimon 
a  se svými kolegy nám nachystali 
krásnou ukázku hasičské techniky. 
Děti si mohly vyzkoušet hasičské 
přilby, stříkání z  hadice, zblízka 

prozkoumat hasičská auta a mnoho 
dalšího. Největším zážitkem pak 
bylo svezení se v hasičském autě.

Za kolektiv MŠ U Dubu
Mgr. Zuzana Bařinková

DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DUBU

Už v  sobotu 27.  dubna proběhlo 
v  Rašovicích již tradiční pálení ča-
rodějnic. I  přes původně avizované 
nevlídné počasí byl o celou akci mi-
mořádný zájem jak ze strany oby-
vatel Rašovic, tak i  přilehlých obcí. 
Nakonec nepršelo, a  tak se připra-
vených soutěží v areálu bývalé školy 
zúčastnilo téměř 30 dětí! Nechyběla 
překážková dráha na koštěti, sklenice 
s překvapením nebo hod na kouzel-
nou houbu. Vrcholem odpoledne 
pak pro děti bylo vyhlášení nejlepší-

ho kostýmu čarodějnice nebo čaro-
děje. Zejména pro Andulku, Matýs-
ka a Kubíka, kteří excelovali. S blížící 
se tmou na parket nastoupila kapela 
Osaka, která se postarala o  zábavu 
skoro až do půlnoci. K jídlu se podá-
valo maso přímo z grilu. Díky patří 
především organizátorům akce, po-
mocníkům z  DDM Sluníčko a  dal-
ším dobrovolníkům nejen z Rašovic.

Za OV Rašovic Mgr. Miroslav 
Horký

ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ V RAŠOVICÍCH

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

inzerce
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ZÁLESÁCKÉ ZÁVODY ZDAT-
NOSTI

V  neděli 14.  dubna  2019 se 
v Potštejně uskutečnil župní pře-
bor Zálesáckých závodů zdatnos-
ti. Závodů se zúčastnila tříčlenná 
družstva ve čtyřech věkových ka-
tegoriích. Naše tělovýchovná jed-
nota byla zastoupena družstvem 
předškolních dětí.

Trasy všech kategorií vedly po-
měrně náročným a  po nočním 
dešti promáčeným svahem Hra-
debního kopce, loukou a  údolím 
řeky Orlice. Děti se musely dob-
ře orientovat v  terénu, najít ty 
správné, často velice úzké, lesní 
pěšinky a zdolat řadu přírodních 
překážek. Různě dlouhé tratě jed-
notlivých kategorií se protínaly 
na společných stanovištích s úko-
ly, kde družstva prokazovala své 
znalosti z  oblasti první pomoci, 

vázání uzlů (malé děti jen zavá-
zání tkaničky), vědomostí o  So-
kole, určovaly názvy bylin, rostlin 
a zvířat, všichni členové družstev 
házeli na cíl svislý i  vodorovný, 
zdolávali lanovou překážku uvá-
zanou přes vodní náhon, praco-
vali s pilou a sekerou (ti nejmenší 
„jen“ zatloukali hřebíky).

Týnišťské družstvo předško-
laček ve složení Dominika Sed-
láčková, Adélka Štěrbová a  Julie 
Táborská vybojovalo ve své kate-
gorii 2. místo. Velkou pochvalu si 
ovšem zaslouží i naše náhradnice 
Kája Zástěrová, která vypomohla 
družstvu mladšího žactva z Hrad-
ce Králové. Karolínku nezaskoči-
la ani delší trasa, kterou děti (o 3 
roky starší než ona) běžely, ani 
náročnější úkoly, které byly pro 
tuto věkovou kategorii připrave-
ny.

ZÁVODY SOKOLSKÉ VŠE-
STRANNOSTI

Dalšími sokolskými závody, kte-
rých se děti z  naší tělovýchovné 
jednoty pravidelně účastní, jsou 
Závody sokolské všestrannosti. Ty 
se již tradičně konají na atletic-
kém stadionu na Eliščině nábřeží 
v  Hradci Králové. Letos proběhly 
za chladného a  větrného počasí 
v neděli 5. května.

V  kategorii předškolních dětí 
se do bojů v  atletických disciplí-
nách – hodu tenisovým míčkem 
do dálky, skoku dalekém z  místa 
a běhu na 50 metrů – zapojily čtyři 
týnišťské děti. Mezi chlapci obsadil 
Toník Radil 1. místo a Filip Neče-
saný 3. místo, mezi dívkami se na 
1. místě umístila Adélka Štěrbová 
a Kája Zástěrová obsadila místo 4. 
Pro děti starší šesti let jsou závody 
složeny ze dvou částí – atletického 

přeboru (hod kriketovým míčkem 
do dálky, skok daleký, běh na krát-
kou a střední trať) a plavání na čas. 
Těchto soutěžních disciplín se zú-
častnili ve třech věkových kategori-
ích 3 žáci z oddílu cvičitele Mirka 
Cibuly. I  tito závodníci byli velmi 
úspěšní! František Matička a  To-
máš Matička vybojovali ve svých 
věkových kategoriích 1. místa a Ví-
tek Vaniš obsadil hezké 4. místo.

Všichni závodníci z  naší TJ So-
kol Týniště nad Orlicí si zaslouží 
velkou pochvalu za reprezentaci 
svých oddílů i  celé jednoty a k  je-
jich krásným umístěním v  závo-
dech jim velmi blahopřejeme! Cvi-
čitelům zúčastněných oddílů děkuji 
za přípravu a doprovod dětí na zá-
vody. Městu Týniště nad Orlicí pak 
děkuji za podporu naší činnosti.

Martina Köhlerová, náčelnice  
TJ Sokol Týniště nad Orlicí

SOKOLSKÉ AKTIVITY MIMO TĚLOCVIČNU
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Makro fotografie – Vodní kolize 
– dne 4. dubna proběhla v knihovně 
vernisáž výstavy fotografky Radky 
Brandové z  Petrovic. Výstavu jste 
si měli možnost prohlédnout až do 
25.  dubna. Fotografie kapek byly 
velmi zajímavé a  budily opravdový 
zájem. Vystavovala se i  technika – 
přístroj, který kapku vytvoří. Do-
zvěděli jsme se celý postup tvorby. 
Paní Brandová nám při této příleži-
tosti představila i svou novou knihu 
básní s názvem Tiché volání. I v ní 

jsou fotografie, které stojí určitě za 
zhlédnutí. Knihu máme k dispozici 
v  našem fondu. K  příjemné atmo-
sféře vernisáže přispěl hudební do-
provod.

Duchovní podstata Velikonoc 
– 18.  dubna přišel do knihovny 
přednášet MVDr. Jiří Benda, kte-
rý nás příjemně naladil na období 
Velikonoc. Četl nám úryvky z Bible 
a  seznámil nás s  dalšími zajímavý-
mi knihami, které stojí v souvislosti 

s těmito svátky za přečtení. Přestože 
druhý den začínalo čtyřdenní volno, 
dostavili se posluchači malí i  velcí, 
a za to jim děkuji.

Jarní botanická vycházka – se 
konala 26. dubna k řece Orlici. Tra-
sa exkurze vedla podél levého břehu 
Orlice na květnaté louky u Albrech-
tic nad Orlicí. Z  jarního aspektu 
jsme mohli pozorovat dokvétající 
sasanky pryskyřníkovité, pižmovku 
mošusovou a křivatec žlutý. Na lou-

kách pomalu rozkvétala barborka 
obecná, řeřišnice luční a  lomiká-
men zrnatý. Z nejvzácnějších druhů 
se nám podařilo objevit myší ocásek 
nejmenší, který rostl na narušeném 
okraji louky. Účast byla rekordní 
a budeme se těšit na setkání.

Kdo by měl zájem dostávat plaká-
ty akcí Městské knihovny na každý 
měsíc, napište na e-mailovou adre-
su: knihovna@knihovnatyniste.cz.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

 
 
BOTANICKÁ VYCHÁZKA DO BORKU  

V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ  
 

proběhne v pátek 14. června 2019 
Sraz účastníků v 15 hodin u autobusové zastávky  

„U Lesa“ 
 

(v případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena) 
 

 
 

Na vaši účast se těší Honza Doležal 

pořádá přednáškuPánevní dno jako nové
Je možné obnovit funkčnost pánevního dna a dát 
si tělo do pořádku v jakémkoli věku bez operace. 

Přijďte se přesvědčit a udělejte si svůj vlastní názor.

6. 6. 2019 | 17:00 hod.
Přednášející lektorka: Jolana Novotná
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FOTBALU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

PESTRÝ FOTBALOVÝ PROGRAM VYVRCHOLÍ UTKÁNÍM

MISTŘI EVROPY TONDA PANENKA A KAROL DOBIÁŠ, MÍSTNÍ RODÁK A MISTR LIGY JARDA MARČÍK + DALŠÍ OSOBNOSTI:
3X BRATŘI PLAŠILOVÉ (VČETNĚ NEDÁVNÉHO REPREZENTANTA JARDY), POPULÁRNÍ INTERNACIONÁL JIRKA ŠTAJNER 

A CELÁ ŘADA DALŠÍCH OSOBNOSTÍ FOTBALOVÉHO A SPORTOVNÍHO SVĚTA.

SK 
TÝNIŠTĚ N.O. 

  STARÁ GARDA 
BOHEMIANS PRAHA

PESTRÉ FOTBALOVÉ ODPOLEDNE 
BUDE MODEROVAT POPULÁRNÍ 

SPORTOVNÍ KOMENTÁTOR 
 TV NOVA SPORT

TOMÁŠ BOROVEC

PROGRAM:
13.00 - UKÁZKOVÝ ZÁPAS MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKY 
14.00 - DOROST TÝNIŠTĚ U 19 - FK HRADEC KRÁLOVÉ U 17
15.30 - OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV 
15.30 - STARÁ GARDA TÝNIŠTĚ (SÁLOVKA)  - STARÁ GARDA OKOLÍ 
 (LÍPA, ALBRECHTICE, ŽĎÁR, PETROVICE)
17.00 - CHARITATIVNÍ DRAŽBA VZÁCNÝCH SPORTOVNÍCH RELIKVIÍ 
17.30 - SK TÝNIŠTĚ -  STARÁ GARDA BOHEMIANS PRAHA
19.00 - VOLNÁ ZÁBAVA, HUDBA, OBČERSTVENÍ 

BĚHEM CELÉHO ODPOLEDNE BUDE 
MOŽNOST PESTRÉHO OBČERSTVENÍ  

A ATRAKCÍ PRO DĚTI 

22
ČERVNA

2019

HŘIŠTĚ 
V OLŠINĚ 
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ŽD - KDO JE TO? KVÍZ, ANEB - CHVÁLA POHYBU

Jako dítě jsem se v  deseti le-
tech stal členem vodáckého od-
dílu Albatros v  Novém Městě 
nad Metují. Tento oddíl vedl ne-
zapomenutelný Ing. Zdeněk Svo-
boda, přezdívkou Bagheera nebo 
chcete-li Baghíra - černý panter 
z Knihy džunglí. Joseph Rudyard 
Kipling v  této knize vypráví pří-
běh o ztraceném dítěti - Mauglím, 
kterého chce sežrat hladový tygr 
Šer Chán. Dítě se dostane k  vlčí 
rodině, smečka ho přijme a  za-
čne jej vychovávat. Černý pardál 
Baghíra je ten, který stojí na stra-
ně dítěte. Je jeho přítelem i  rád-
cem.

Nové a nové generace dětí hle-
dají svého Baghíru, a  tak trochu 
se mi zdá, že se černí pardálové 
ztrácejí ve tmě. Ne snad proto, že 
by neměli sílu, jiskru nebo inven-
ci. Bude to asi tím, že jsou doko-
nale maskovaní. V  této džungli 
jde především o  peníze a  pozice, 
tak jak by taky mohli být vidět? 
Volnočasové aktivity dětí potře-
bují osobnost s daleko širším roz-
měrem. Jedna z osobností Týniště 
nad Orlicí, která už řadu let stojí 
na straně dětí, letos oslaví krás-
ných osmdesát let. Rozhodl jsem 
se, že vám ji přiblížím. Nebude 
to ale zadarmo. Tak říkajíc na 
„stříbrném podnose“. Abyste měli 
prostor pro vlastní úsudek a hle-
dání souvislostí, věnuji oslavenci 
tři články. Až v tom třetím, který 
vyjde v srpnu, prozradím identitu 
ŽD.

Tedy charakteristika první. Po-
hyb. Ano přátelé, myslím, že kro-
mě hašlerek, vaječného koňaku 
a  několika dalších maličkostí, by 
toto byla odpověď našeho nezná-
mého na otázku: Co by Vám nej-
víc chybělo na kosmické stanici? 
No, a  když už píšeme o  vlajkové 
lodi naší skryté identity, jistě ho 
potěší několik stručných postřehů 
z odborné literatury na toto téma.

Přiměřená pohybová aktivita 
patří k  základním prvkům zdra-
vého životního stylu. Účinek 
pohybu, zvláště vytrvalostního 
charakteru, nebo chcete-li aerob-
ního pohybu, je v  pravdě mno-
hostranný. Tím bychom mohli 
skončit. Vždyť všechno jde dnes 
tak snadno vyhledat… Dovolte 
mi přesto alespoň pár faktografic-
kých poznámek ve formě odpově-
dí na otázky, které nám tu a  tam 
přijdou na mysl.(Pro zájemce 
o  hlubší pochopení tématu jsou 
v  textu uvedeny odkazy na pří-
slušnou literaturu).

Budu-li se častěji hýbat, opo-
třebuji si dříve pohybový aparát?

Od našeho neznámého často 
slýchávám: „Vrcholový sport je 

vrcholové ničení zdraví.“
Za pravdu mu dává i  jedna 

z  posledních prací, která sledo-
vala výskyt, laicky řečeno, opo-
třebovaných kolen a  kyčlí u  tří 
skupin. Nesportujících, rekreač-
ně sportujících a  profesionálních 
elitních atletů, kteří se účastnili 
soutěží na mezinárodní úrovni. 
Opotřebovaná kolena a/nebo ky-
čle měli tito vrcholoví sportovci 
nejvíce (v cca 13 %), v závěsu byli 
nesportující (cca 10 %). V  nej-
lepším stavu měli výše uvedené 
klouby rekreačně sportující (pa-
tologický nález pouze u  3,5 %) 
(literatura 1).

Ano, opravdu platí, že funkce 
dělá orgán a  v  případě pohybo-
vého aparátu je přiměřený po-
hyb rozhodujícím nástrojem pro 
dostatečnou tvorbu kloubního 
mazu, prokrvení a  udržení dob-
ré kondice zúčastněných struk-
tur. Opatrnost je na místě pouze 
u  nejrůznějších vad pohybového 
aparátu, či jiných hendikepů limi-
tujících pohybovou aktivitu.

Je dobré spoléhat na sebe nebo 
na svého lékaře?

Zdraví populace v daném regi-
onu je závislé především na život-
ním stylu a  životním prostředí. 
Zdravotní systém ovlivňuje naše 
zdraví pouze cca z 10-15 %. Kon-
krétně, podle soudobé literatury 
je váha, resp. podíl jednotlivých 
položek odhadován takto: faktory 
životního stylu 50 %, faktory ži-
votního prostředí 15-20 %, gene-
tické faktory 10-15 %, efektivita, 
kvalita a  dostupnost zdravotní 
péče 10-15 %. (literatura 2)

Příklad jako na dlani poskytu-
je Čína. Rychlý rozvoj na výkonu 
a  konzumu založené společnosti 
dovolil v  poměrně krátkém čase 
nasbírat a  prezentovat změny 
zdravotního stavu populace, ke 
kterým paralelně došlo. Např. 
podíl dospělých starších 18 let, 
kteří jsou léčeni pro cukrovku 
druhého typu, stoupl z  2,6 % r. 
2002 na 9,7 % r. 2015 (literatura 
3). To, že se nejedná pouze o pří-
padný problém spojený se stárnu-
tím populace, ukazuje sledování 
dětí. Za období 1994 – 2015 stou-
pl v  populaci 7-18 letých podíl 
dětí s  nadváhou nebo obezitou 
z 5,3 na 20,5 %. Pokud jde o vý-
skyt diabetu u dětí, stoupl výraz-
ně výskyt jak cukrovky prvního, 
tak cukrovky druhého typu. Při 
porovnání dat z  různých oblastí 
Číny vyšlo najevo, že v průmyslo-
vě rozvinutých oblastech je cuk-
rovka prvního typu cca 5x a cuk-
rovka druhého typu dokonce cca 
10x častější nežli v oblastech ven-

kovského charakteru (literatura 
4). Pro vysvětlení – mechanismus 
vzniku cukrovky prvního typu je 
tzv. autoimunitní – tělo z  nezná-
mé příčiny tvoří protilátky proti 
buňkám, které v  těle produkují 
inzulin. V případě cukrovky dru-
hého typu je v těle inzulinu dost, 
je ale snížena citlivost recepto-
rů na inzulin. Cukrovka druhé-
ho typu je pohybovou aktivitou 
a úpravou jídelníčku velmi dobře 
léčitelná, na rozdíl od typu první-
ho….

Tolik ve stručnosti a  pouze 
jeden z  mnoha příkladů efektu 
změn životního stylu / prostředí 
na zdraví populace.

Samozřejmě, že existují gene-
ticky podmíněná onemocnění, 
která životní styl neovlivní, nebo 
ovlivní jen minimálně. Také jis-
tě platí, že každý ze svého okolí 
známe příklady paradoxů, kdy 
nezdravý životní styl byl spojen 
s poměrně dlouhou délkou života 
a naopak. To je určitě v  jednotli-
vostech pravda – každý nemáme 
stejně výkonné mechanismy, kte-
ré v průběhu života opravují naši 
genetickou informaci, nemáme 
stejné mechanismy, které likvidují 
vysoce reaktivní sloučeniny a ne-
máme ani stejnou odolnost k růz-
ným stresovým vlivům. Všeobec-
ně ovšem, ve velkých počtech, 
resp. v populačním měřítku platí, 
že životní styl a životní prostředí 
je faktorem dominantním.

Pokud byste náhodou měli vaši 
kondici silně podprůměrnou, 
náš oslavenec by vám doporučil: 
„Dlouhý bič a  malý dvorek“. Pro 
případ, že podobné donucovací 
prostředky špatně snášíte, zkuste 
si odpovědět na poslední otázku 
tajně. Potají potom můžete také 
pracovat na nápravě.

Poslední otázka zní:
Jak jsem na tom s kondicí?
4.  března  1931 oslavil své 88. 

narozeniny světoznámý propa-
gátor pozitivních účinků aerob-
ních aktivit na lidské zdraví lékař 
Kenneth Cooper. Podobně jako 
náš neznámý ŽD - v plné svěžesti 
a  aktivitě. Právě Cooprův 12 mi-
nutový test patří mezi jednodu-
ché nástroje, které vám umožní 
přibližný odhad vaší kondice. 
Jeho princip je prostý: bez pře-
páleného začátku a  nejlépe po 
atletickém oválu zkuste běžet 
po dobu dvanácti minut. Pokud 
po celou dobu běžet nevydržíte, 
střídejte tedy běh s  chůzí. Podle 
vzdálenosti, kterou jste uběhl(a), 
a podle věku zjistíte přibližně vaši 
aerobní výkonnost – viz níže uve-
dená tabulka. Máte-li hodnocení 

špatné nebo velmi špatné, prospě-
lo by jistě přehodnocení pohybo-
vých návyků. Pokud jste dosáhli 
špatného výsledku i přesto, že ne-
máte nadváhu a fyzické aktivitě se 
nevyhýbáte, je vhodné podstoupit 
kromě základních odběrů z  krve 
také vyšetření plic, resp. srdce.

Jedním z  jednoduchých tes-
tů zdatnosti oběhové soustavy 
je také tzv. Ruffierova zkouška. 
Ta je založena na měření tepo-
vé frekvence před a  po zatížení. 
Postup je následující: nejprve si 
vsedě změřte na zápěstí počet 
tepů za 15 sekund a  vynásobte 
čtyřmi, dostanete hodnotu TF1. 
Poté proveďte během 45 vteřin 
30 dřepů - je to poměrně svižné 
tempo, (pokud se do časového li-
mitu nevejdete +/- o  5-10 vteřin 
nic se neděje). Ihned po výkonu 
se opět posaďte a změřte si počet 
tepů za 15 sekund, opět vynásobte 
čtyřmi a dostanete hodnotu TF2. 
Za 1 minutu po výkonu opět po-
dobným způsobem změřte vaši 
tepovou frekvenci a  dostanete 
TF3. Hodnoty dosaďte do vzorce 
tzv. Ruffierova indexu (RI): RI= 
[(TF1 + TF2 + TF3) - 200] / 10. 
Pokud je váš index menší než 0, 
je zdatnost vaší oběhové soustavy 
výborná, 0 až 5: velmi dobrá, 5 až 
10 dobrá, 10 až 15 průměrná, více 
jak 15 – podprůměrná.

V některých pramenech můžete 
najít pro RI tvrdší normy. Autoři 
vesměs vycházeli z hodnocení ak-
tivních sportovců. Výše uvedená 
rozmezí platí pro průměrnou do-
spělou populaci. Jde samozřejmě 
pouze o  orientační nástroj, kte-
rý nemusí být dostatečně přesný 
především u starších osob.

Pokud jste v  testech kondice 
dopadli jako přísloveční sedlá-
ci u  Chlumce, nechtějte měnit 
všechno a  hned. Jistě najdete 
k pohybu cestu, která nebude za-
čínat krpálem, ale třeba příjem-
ným turistickým výletem – co 
třeba Adlerův šmajd okolo Týni-
ště? Když už jste nebyli letos, tedy 
příští rok…

Závěrem mi dovolte věnovat 
tento příspěvek příteli ŽD, pro 
jeho neutuchající radost z  pohy-
bu. Ve spojení s jeho smyslem pro 
disciplínu a  kolektiv došlo k  ne-
obvyklému jevu: pohybové akti-
vitě dětí a  dospělých poskytl na 
dlouhá léta stabilitu.

Příští příspěvek ponese ná-
zev: „ŽD – Kdo je to? Kvíz, aneb 
Chvála přátelství.“ Podíváme se 
tak trochu na druhou stranu min-
ce, která se jmenuje člověk.

 
Julius Šimko, lékař
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BIGBANĎATA 

TANEČNÝ ORCHESTER VALASKÁ (SK)

CHANSON TRIO COUCOU

THE GEORGIA COLLEGE JAZZ BAND (USA)

JAN SMIGMATOR & FRIENDS

BAND-A-SKA

BIGBANĎATA

NCHANT JAZZ

WILL JOHNS (GB)

BRASS AVENUE

MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND 

A PETR VONDRÁČEK

Město Týniště nad Orlicí, 

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

a Základní umělecká škola, Týniště nad Orlicí 

zvou na

TÝNIŠŤ
SKÝ

SWINGOVÝ
JARDY MARČÍKA

24.

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

VSTU
PNÉ:

JEDNODENNÍ  200,- Kč  

DVOUDENNÍ   330,- Kč

Cenové zvýhodnění pro děti, 

studenty a seniory  

PŘEDPRODEJ v KULTURNÍM DOMĚ

JEDNODENNÍ  170,- Kč

DVOUDENNÍ   280,- Kč

PÁTEK 31. KVĚTNA

SWINGOVÝ

(SK)

JARDY MARČÍKA

PÁTEK 31. KVĚTNATÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Tyršovo náměstí

A PETR VONDRÁČEK

SOBOTA 1. ČERVNA od 18.00 hod.

https://kc.tyniste.cz

od 18.00 hod.


