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SLOVO STAROSTY

Voda nesmí být politikum
Můj dnešní komentář reaguje či 

spíše doplňuje text generální ředi-
telky akciové společnosti AQUA 
SERVIS Ing. Ivety Doležalové, který 
naleznete uvnitř čísla. V  letošním 
roce skutečně probíhaly a  probíhají 
přípravy na změny, které nastanou 
od nového roku. Se změnami jednot-
livých postojů v regionu v souvislosti 
s rozpadem jednotné ceny pro vodné 
a  stočné se náš místní Dobrovolný 
svazek obcí Křivina, ve kterém figu-
ruje město Týniště nad Orlicí a obec 
Albrechtice nad Orlicí, rozhodl dále 
kráčet a fungovat samostatně. Členo-
vé DSO Křivina chtěli již v minulosti 
několikrát navýšit nájemné, ze které-
ho hradí opravy a částečně i investice 
svého vodohospodářského majet-
ku. Tento požadavek by se nepřímo 
promítl i  do zvýšení ceny vodného 
a stočného. To však na jednáních ce-
nové komise nikdy neprošlo. Z vody 
se jednoduše stalo politikum, což je 
pochopitelně špatně. Jasně, že se to 
před voliči nehodí, zvyšovat ceny za 

vodu, řešme to jinak, sanujme nákla-
dy na údržbu vodovodů a kanalizací 
třeba z rozpočtu města. Nakonec se 
to ve finále nelíbilo nikomu a regio-
cena se zhroutila.

Tady si dovolím říci jednoduch ou 
pointu. Je samozřejmě jasné, že vlast-
níci infrastruktury, kteří mají hodně 
odběratelů na relativně krátkém roz-
vodu, jsou na tom mnohem ekono-
micky lépe než majitelé dlouhých 
řadů na obcích s  malým počtem 
připojených obyvatel. To je prostá 
matematika. A  k  tomu sloužila i  ta 
solidarita těch velkých s  těmi malý-
mi, respektive ekonomicky silnějších 
se slabšími. A to je v současnosti ně-
kde již minulostí. DSO Křivina chtěl 
onu solidaritu zachovat, leč za jiných 
ekonomických podmínek. Nepoda-
řilo se. Po všech možných jednáních 
a pokusech o zachování stejné plošné 
ceny na území okresu, která však ne-
vedla ke společné dohodě, považuji 
naše rozhodnutí o  naprosté samo-
statnosti za zcela správné. Samostat-
nost povede i  k  lepšímu přehledu 
o ekonomice samotné a  tím pádem 
i  k  místnímu samostatnému rozho-
dování.

DSO Křivina jasně deklaroval, že 
chce i  nadále spolupracovat s  pro-
vozovatelem naší vodohospodářské 
infrastruktury, tedy se společností 
AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad 
Kněžnou. Máme velice dobré zku-
šenosti s místním střediskem a jeho 
lidmi, jejichž práci vysoko hodno-
tím. Sama společnost, která v  le-
tošním roce oslavila čtvrtstoletí od 
svého vzniku, představuje progre-
sivní firmu s orientací na koncového 
zákazníka a  jasnou představou do 
budoucna. I ona se však bude muset 
s eventuálním dopadem současného 
vývoje optimalizovat a přizpůsobit se 
vzniklým změnám.

Není však žádným tajemstvím, že 
tento druh smluvního partnerství 
do budoucna někteří okresní hrá-
či nepodporují. Jejich eventuálním 
odchodem by se mohly prodražit 
a  logicky se prodraží pro zbytek 
vlastníků náklady na režii při pro-
vozování vodohospodářské sousta-
vy. Určitě bude nezbytné, dle vývoje 
ekonomiky a potřebných nákladů na 
údržbu jednotlivých soustav, upravit 
v budoucnu cenu za vodné a stočné 
pro obyvatelstvo. Nehledě na to, že 
právě kvůli nesmyslnému politikaře-
ní s voliči se již sedm posledních let 
v  regionu nezvýšilo nájemné inka-
sované vlastníky soustav. Přitom bě-
hem této ekonomicky pozitivní doby 
jiné energie několikrát bez mrknutí 
oka navýšily cenu. Dle mého mínění 
a dosavadním postřehům je opravdu 
nezbytné tuto věc kolem vody odpo-
litizovat. Cena vody pro mě osobně 
není a nebude žádnou politickou či 
předvolební šarádou, protože bych 
si musel opravdu připadat směšně. 
Cena vody má stejný ekonomický 
základ jako cena každé jiné energie. 
Voda je z pohledu života nenahradi-
telná a všichni s ní musíme nakládat 
jen svědomitě, což nám se vztyčeným 
prstem naznačuje již nějakou dobu 
probíhající období sucha.

Ale zpátky k číslům. Výše nájem-
ného je pro každý svazek naopak 
jedinou položkou, ze které je mož-
né financovat obnovu zastaralé in-
frastruktury, která přeci slouží nám 
všem občanům. A  přestože se kaž-
dým rokem do oprav vynakládají ne-
malé částky, stále jsme pozadu s na-
plněním plánu obnovy. A  to vůbec 
nemluvím o  investicích do nových 
řadů, která by de facto z  prostřed-
ků nájemného hrazena být vůbec 
neměla. Ovšem to se neděje nikde 
v  zemi, protože takové množství 

dalších veřejných peněz prostě není, 
jelikož každá samospráva musí řešit 
i  hromadu dalších nutností. DSO 
Křivina se pro druhé pololetí letoš-
ního roku rozhodl, vzhledem ke své 
ekonomice, udržet cenu vody na 
stejné úrovni. V současnosti pracuje-
me, v součinnosti s provozovatelem, 
na kalkulačním vzorci pro středisko 
Týniště nad Orlicí, který v sobě bude 
zahrnovat vliv jednotlivých obou-
stranně odsouhlasených provozních 
nákladů, ať již námi požadovaného 
nájemného nebo režijních nákladů 
provozovatele.

Aktuálně došlo k  podpisu doku-
mentu mezi DSO Křivina a  provo-
zovatelem AQUA SERVIS, a.s., kde 
se smluvní strany zavazují zpracovat 
společně nejpozději do 31. 10. 2019 
návrh dodatku ke stávající Smlouvě 
o nájmu majetku k provozování ve-
řejných vodovodů, veřejné kanaliza-
ce a  ČOV uzavřené dne 3.  1.  2000, 
který bude obsahovat detailní roz-
dělení práv a  povinností mezi pro-
vozovatele a  vlastníka vodohospo-
dářského majetku včetně způsobu 
a  postupu při kalkulování a  schva-
lování ceny pro vodné a  stočné pro 
kalkulační období od 1. 1. 2020 dále. 
Obě smluvní strany se zavázaly po-
skytnout za účelem splnění výše uve-
deného maximální součinnost a po-
stupovat s vysokou odbornou péčí.

Jelikož má DSO Křivina své plány 
nových investic do infrastruktury za 
použití vlastních, dotačních i  pro-
středků z  rozpočtu města, ale na 
druhé straně finanční závazek vůči 
provozovateli ve formě výhodného 
úvěru poskytnutého na modernizaci 
ČOV, tak věřím, že i budoucí spolu-
práce na této platformě zůstane na 
dobré úrovni.

Libor Koldinský – starosta města 
a předseda DSO Křivina
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A) Schvaluje:

1. Vítěze výběrového řízení paní 
Markétu Hajnovou na pozici re-
ferenta stavebního úřadu Týniště 
nad Orlicí.

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem ***, na období od 
1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 za pod-
mínky úhrady všech vzniklých 
pohledávek.

3. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. H., bytem ***, na období od 
1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. K., bytem ***, na období od 
1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 za pod-
mínky úhrady všech vzniklých 
pohledávek.

6. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. G., bytem ***, na období od 
1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

7. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Č. M., bytem ***, na období od 
1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

8. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Cvičná kuchyně 
Týniště nad Orlicí“ firmu Tomáš 
Dostál, Štěpánovsko 3, 517 21 Tý-
niště nad Orlicí, IČ 74409883, s na-
bídkou nejnižší ceny 1 549 971,27 
Kč včetně DPH a ukládá projednat 
v  zastupitelstvu města uzavření 
smlouvy.

9. Pronájem části pozemku p. č. 
1634/1 o  výměře 126 m² v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro R. Č., trv. 
byt. *** za cenu 2 Kč/m²/rok od 
01. 07. 2019 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

10. Záměr směny částí pozemku par. 
č. 1998/1 v k. ú. Týniště nad Or-
licí o  celkové výměře cca 34 m² 
a  to nově oddělených pozemků 
dle geometrického plánu č. 1539-
57/2012, směňované oddělené 
pozemky par. č. 1998/8 o výměře 
15 m², pozemek par. č. 1998/9 
o  výměře 4 m², pozemek par. č. 
1998/10 o výměře 8 m², pozemek 
par. č. 1998/11 o výměře 5 m², po-
zemek par. č. 1998/12 o výměře 2 
m² za část pozemku par. č. 1991/1 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí, nově 
oddělený pozemek par. č. 1991/11 
o výměře 21 m² a část pozemku 
par. 1991/8 v  Týništi nad Orlicí, 
nově oddělený pozemek par. č. 
o  výměře 13 m² v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí, kdy celkový výměr 
obou pozemků je 34 m² dle při-
loženého geometrického plánu č. 

1539-57/2012 a  barevného vyty-
čení.

11. Vyplacení odměny za I. pololetí 
pro ředitele/lku příspěvkových 
organizací Základní škola a Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

12. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s  ustanovením § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
400 000 Kč na pořízení užitko-
vého nákladního elektromobilu 
pro zajišťování svozu a  likvidace 
odpadů a údržby zeleně.

13. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a  likvidací opotřebova-
ného nepoužitelného majetku 
(pártystanu 10 x 4 m) dle žádosti.

14. Rozpočtové opatření č. 7/2019.

B) Bere na vědomí:

1. Žádost o  finanční příspěvek ve 
výši 7 000 Kč pro Domov sv. Jose-
fa, kde se lečí lidé s  roztroušenou 
sklerózou.

2. Závěrečný účet města za rok 2018.
3. Oznámení ředitele Základní ško-

ly Týniště nad Orlicí o  dnech ře-
ditelského volna v termínech 18. 
11.  2019, 30.  03.  2020 a 11. 
 05. 2020.

4. Oznámení ředitelky Jany Kalouso-
vé Bc. o napadení lip hmyzem na 
zahradě DDM.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM prodej části po-
zemku par.č. 443/5 a části pozem-
ku par. č. 484/1 o celkové výměře 
cca 68 m² v k.ú. Štěpánovsko.

Termín: 24. 6. 2019  
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Projednat v  ZM prodej pozemku 

parc. č. 1070 o výměře 98 m² v k. 
ú. Týniště nad Orlicí a  pozemku 
par. č. 1074/3 o výměře 28 m² v k. 
ú. Týniště nad Orlicí.

Termín: 24. 6. 2019
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Projednat v  ZM prodej části po-

zemku parc. č. 189/1 o výměře 131 
m² v k. ú. Křivice.

Termín: 24. 6. 2019  
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Projednat v  ZM prodej pozemku 

parc. č. st. 29/5 o výměře 6 m² v k. 
ú. Petrovice nad Orlicí.

Termín: 24. 6. 2019  
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
5. Projednat v  ZM účetní závěrku 

příspěvkové organizace Základní 
škola Týniště nad Orlicí.

Termín: 24. 6. 2019
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová
6. Odboru životního prostředí zajis-

tit odborný posudek ve věci napa-
dení lip hmyzem v DDM.

Termín: 30. 6. 2019  
Odpovídá: Josef Urbanek
7. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí o na-
výšení počtu pracovníků na pečo-
vatelskou službu.

Termín: 24. 6. 2019
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová
8. Projednat v  ZM žádost příspěv-

kové organizace DDM Týniště 
nad Orlicí o účelový příspěvek na 
ME EMA 2019.

Termín: 24. 6. 2019
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová

D) Zamítá

1. Žádost firmy TLAPNET, s.r.o., 
Praha o  povolení uložení optic-
kých chrániček do trasy r e -
konstruovaných teplovodů na 
sídlišti U Dubu na základě nesou-
hlasného stanoviska pro-
vozovatele distribuční sítě rozvodů 
tepelné energie ve městě Týniště 
nad Orlicí.

2. Žádost Oblastní charity Pardubice 
o poskytnutí dotace na rozvoj od-
borné domácí hospicové péče.

3. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 68 000 Kč na nákup 2 kusů 
přístrojů AED pro JSDH Týniště 
nad Orlicí.

A) Schvaluje:

1. Přihlášení pana M. G., nar. *** 
do bytu p. C. J., bytem *** na pře-
chodnou dobu.

2. Změnu smlouvy se společností 
CENTROPOL ENERGY, a.s., ře-
šící cenovou nabídku elektrické 
energie pro rok 2020 pro město 
Týniště nad Orlicí a jeho příspěv-
kové organizace a  ukládá staros-
tovi města změnu smlouvy pode-
psat.

3. Změnu smlouvy se společností 
QUANTUM, a.s., řešící cenovou 
nabídku na dodávku zemního 
plynu pro rok 2020 – 2021 pro 
město Týniště nad Orlicí a  jeho 
příspěvkové organizace a  ukládá 
starostovi města změnu smlouvy 
podepsat.

4. Vyplacení odměny pro ředitelku 
příspěvkové organizace Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí.

5. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v soula-
du se zřizovací listinou vyřazení 
a  následný prodej nákladního 
automobilu Multicar M²510 dle 
žádosti. Majetek bude prodán za 
cenu v místě a čase obvyklou, a to 

ve výši 40 000,00 Kč. Částka z pro-
deje majetku zůstane výnosem 
organizace a  bude převedena do 
fondu investic.

A) Schvaluje:

1. Plán činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Týniště nad 
Orlicí.

2. Prodej pozemku parc. č. 1070 
o výměře 98 m² v k. ú. Týniště nad 
Orlicí a  pozemku par. č. 1074/3 
o výměře 28 m² v k. ú. Týniště nad 
Orlicí pro I. P. aj. H., oba trv. pob. 
***, za cenu 200 Kč/m² a poplatky 
s  tím spojené a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

3. Prodej pozemku parc. č. st. 29/5 
o  výměře 6 m² v  k. ú. Petrovice 
nad Orlicí. pro P. K., trv. pob. *** 
za cenu 150 Kč/m² a  poplatky 
s  tím spojené a  pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.

4. Prodej části pozemku parc. č. 
189/1 o výměře 131 m² v k. ú. Kři-
vice pro M. B., trv. pob. *** za cenu 
150 Kč/m² a  poplatky s  tím spo-
jené. Nový pozemek par. č. 189/6 
o výměře 131 m² byl oddělen geo-
metrickým plánem č. 178-13/2019 
z pozemku par. č. 189/1 v k. ú. Kři-
vice a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

5. Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy na úseku zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policí Týniště nad Or-
licí na území města Borohrádek 
a Šachov.

6. Smlouvu na veřejnou zakázku 
„Cvičná kuchyně Týniště nad 
Orlicí“ pro firmu Tomáš Dostál, 
Štěpánovsko 3, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ 74409883, s nabíd-
kou nejnižší ceny 1 549 971,27 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

7. Smlouvu na odkup objektu Trans-
formační stanice 1243 ve stavu 
mimo provoz, postavené na sta-
vební parcele číslo 1243 v obci a k. 
ú. Týniště nad Orlicí a  souhlasí 
s  cenou stanovenou znaleckým 
posudkem číslo: 27/3917/2019 * 
TS 1243 ve výši 13.440 Kč, od Vý-
chodočeské energetické závody, 
státní podnik v likvidaci v zastou-
pení CGB – Consult, s.r.o., Ing. Jan 
Chalupa, CSc., Pod Děkankou 27, 
147 00 Praha 4 a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
směnné s  Povodím Labe, státní 
podnik, se sídlem Víta Nejedlé-
ho 951/8, Slezské Předměstí, 500 
03 Hradec Králové, zastoupeném 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 14
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 17. 6. 2019

Usnesení č. 15
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 24. 6. 2019

z 4. zasedání
Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 

konaného dne 24. 6. 2019
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Ing. Marií Duškovou, finanční 
ředitelkou, IČO:70890005, a Měs-
tem Týniště nad Orlicí, Mírové ná-
městí 90, zastoupeném starostou 
města Liborem Koldinským, IČO: 
00275468.

9. Navýšení počtu pracovníků pečo-
vatelské služby příspěvkové orga-
nizace Geriatrické centrum Týni-
ště nad Orlicí od 1. 7. 2019.

10. Změnu závazného ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Geriatrické centrum Tý-
niště nad Orlicí (IČO 428 86 198), 
která spočívá v navýšení účelové-
ho neinvestičního příspěvku zři-
zovatele na provoz o 221 770 Kč, 
celková výše neinvestičního pří-
spěvku na provoz bude po úpravě 
pro rok 2019 ve výši 5 080 970 Kč.

11. Současně schvaluje navýšení limi-
tu mzdových prostředků. Celková 
výše limitu mzdových prostředků 
po úpravě představuje pro rok 
2019 částku 13 964 291 Kč.

12. Účetní závěrku města Týniště 
nad Orlicí za rok 2018 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 
24 989 421,49 Kč.

13. Celoroční hospodaření města 
a  závěrečný účet města Týniš-
tě nad Orlicí za rok 2018 včetně 

Zprávy Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje o  výsledku 
přezkoumání hospodaření města 
Týniště nad Orlicí za rok 2018 bez 
výhrad.

14. Nabídku ČSOB na zhodnocení 
volných finančních zdrojů a pově-
řuje starostu jednáním o uzavření 
smlouvy a  následným podpisem 
této smlouvy. Vedoucí finančního 
odboru pověřuje správou tohoto 
spořicího účtu.

15. Poskytnutí účelového příspěvku 
ve výši 50 000 Kč pro příspěv-
kovou organizaci DDM Týniště 
nad Orlicí - kroužek POM POM 
dance, který se bude účastnit ME 
EMA 2019 ve Francii.

16. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 
2/2019 na stavební práce „Úpra-
va křižovatky Mostecká a  Tur-
kova Týniště nad Orlicí“ ve výši 
706.218,56 Kč vč. DPH mezi 
smluvními stranami Město Tý-
niště nad Orlicí a  Stavitelství DS, 
s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou, IČ:25932381, 
a ukládá starostovi města dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o dílo podepsat.

17. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 

484/1 a části pozemku par. č. 443/5 
o celkové výměře cca 68 m² v k. ú. 
Štěpánovsko za cenu 150 Kč/m².

B) Bere na vědomí:

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

2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 3 - 7/2019.
5. Informaci o  skutečnosti, že měs-

to Týniště nad Orlicí přestalo být 
vlastníkem 146 ks akcií společnos-
ti ČSAD Ústí nad Orlicí.

6. Námitky firmy GALAMIS COM-
PANY, s.r.o., Týniště nad Orlicí, 
a  pověřuje JUDr. Josefa Moravce 
a RNDr. Tomáše Kytlíka k prově-
ření oprávněnosti námitek výbě-
rového řízení na veřejnou zakáz-
ku „Zajištění stravovacích služeb 
pro klienty, zaměstnance a ostatní 
strávníky Geriatrického centra 
Týniště nad Orlicí“ vypsanou Ge-
riatrickým centrem Týniště nad 
Orlicí.

C) Zamítá

1. Odkup chaty ev. č. 1 postavené na 
pozemku v podílovém vlastnictví 
měst a obcí spravovaného Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno., p. č. 
6966/2 v k.ú. Holice v Čechách.

2. Odkup chaty ev. č. 56 postavené na 
pozemku v podílovém vlastnictví 
měst a obcí spravovaného Lesním 

družstvem Vysoké Chvojno, p. č. 
4700/19 v k.ú. Holice v Čechách.

3. Účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Základní škola Týniště nad 
Orlicí za rok 2018.

D) Ukládá

1. Zařadit do rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí pro rok 2020 finanční 
prostředky na nákup autobusu 
pro firmu Audis Bus, s.r.o., Sou-
kenická 242, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou.

Odpovídá: Mgr. Oubrechtová Ivana
2. Zařadit do rozpočtu na rok 2020 

účelový příspěvek ve výši 500 000 
Kč pro příspěvkovou organizaci 
Kulturní centrum Týniště nad Or-
licí na akci „Čarodějnice“.

Odpovídá: Mgr. Oubrechtová Ivana
Libor Koldinský, starosta

Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Město Týniště nad Orlicí příjme po splnění požadavků a předpokladů uchazeče na místo

strážník městské policie
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50.000,-Kč

Požadavky a předpoklady: státní občanství ČR, věk 18 let, tělesná a duševní způso-
bilost k výkonu funkce strážníka,
úspěšné absolvování: přijímacího pohovoru, fyzických testů, psychotestů, spolehli-
vost1, bezúhonnost2.

Další požadavky a předpoklady: strukturovaný životopis, dokončené úplné střed-
ní vzdělání3, vlastnictví řidičského oprávnění sk. „B“, souhlas uchazeče se zjištěním 
pověsti4, komunikační schopnosti a znalosti práce na PC, samostatnost, rozhodnost 
a flexibilita. 

Vysvětlivky:
*1 Spolehlivým není ten uchazeč, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestu-
pek, nebo správní delikt, který je v rozporu s posláním strážníka. Uchazeč jej prokazuje čestným 
prohlášením, které není starší 3 měsíců. *2 Bezúhonným není ten, kdo byl pravomocně odsou-
zen za úmyslný trestný čin. Dále nebyl v posledních 5 letech odsouzen za trestný čin z nedbalos-
ti, který je v rozporu s posláním strážníka. Uchazeč bezúhonnost prokazuje výpisem z rejstříku 
trestu. *3 Např. odborné s maturitou, úplné střední, vyšší odborné apod.
*4 Souhlas uchazeče se zjištěním pověsti v místě bydliště, v zaměstnání apod. ve formě prohláše-
ní. Prohlašuji, že souhlasím se zjištěním své pověsti v místě bydliště, v zaměstnání apod.

Plat: podle zákona č. 262/2006 Sb., (dále jen zákoník práce) v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve eřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k vykonávané práci, kvalifi-
kačním předpokladům a speciální odborné
způsobilosti se stanovuje 7.plat. třída.

Náborový příspěvek: z důvodu vyrovnání platového rámce pro nově příchozího 
strážníka jestanoven náborový příspěvek ve výši 50.000,– Kč
Nástup : dle dohody. Bližší informace získáte na: Městské policii v Týništi n. O., Sme-
tanova 761, p. Štěpánek – velitel MP tel. 494 377 082, stránkách města Týniště n/O

Uzávěrka přihlášek: 30. 8. 2019 ve 12:00 hodin
(v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu
 Městského úřadu v Týništi nad Orlicí)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: 
Městský úřad Týniště nad Orlicí podatelna Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad 
Orlicí  

Náležitostí přihlášky jsou: - jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo na-
rození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kon-
taktní údaje, datum a podpis, - výpis z rejstříku trestu, ne starší 3 měsíců, - čestné 
prohlášení o spolehlivosti, ne starší 3 měsíců, - strukturovaný životopis, - ověřená 
kopie dosaženého vzdělání, - souhlas se zjištěním pověsti, - podepsané prohlášení 
uchazeče v následujícím znění: 

Poskytnutím osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozděj-
ších předpisů, souhlas k jejich zpracování, kopírování, šíření a uchování. Jméno a pří-
jmení, datum narození Vlastnoruční podpis.
 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými přílohami, bez nich není Vaše přihláš-
ka úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované 
pracovní místo.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení na strážníka – neotvírat“.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána zpět 
nebo zlikvidována.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Libor Koldinský v.r., starosta města
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Od 1. 7. 2019 dochází k rozpadu 
jednotné regionální ceny pro vodné 
a stočné, tzn. končí plošná solidari-
ta napříč regionem provozovaným 
společností AQUA SERVIS, a.s. 
Nekončí však solidarita některých 
větších měst vůči malým, zpravi-
dla spádovým obcím, vznikají však 
současně skupiny obcí uplatňují-
cí společnou cenu – cenové unie. 
V případě dodávky pitné vody tak 
vzniklo 5 cenových unií (Rychnov 
a  obce, Dobruška a  obce, Koste-
lec a  Tutleky, Císařská studánka 
a  Dřížná, Doudleby a  Záměl) a  5 

samostatných cen pro vodné uplat-
ňovaných v  rámci svazku  obcí Ti-
chá Orlice, Obecní voda, Křivina 
a  obcí Bolehošť a  Lípa nad Orlicí. 
Kromě spádovosti měla na vznik 
cenových unií nemalý vliv pro-
pojenost jednotlivých vodovodů 
a  ochota k  vzájemné osobní spo-
lupráci. U vody odpadní je situace 
odlišná, neboť systémy nejsou pro-
pojeny a každý vlastník kanalizace 
a čistírny odpadních vod bude mít 
svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro 
stočné. Cena vody bude v konkrét-
ním území odrážet reálné náklady 

spojené s  její výrobou, dodávkou, 
odvedením a čištěním.

Na většině území odběratelé roz-
pad regionální ceny nepocítí a cena 
vody minimálně pro celý rok 2019 
zůstane stejná. V  prvním pololetí 
roku 2019 ještě docházelo u ekono-
micky neefektivních systémů k  je-
jímu dotování ze strany systémů 
ekonomicky silnějších. Pro druhé 
pololetí někteří vlastníci vodovodů 
a  kanalizací „podrželi“ cenu vody 
na stejné úrovni. Provoz vodáren-
ské infrastruktury bude i  nadále 
zajišťovat v celém regionu stávající 

provozovatel AQUA SERVIS, a.s.
Pro roky následující by však vo-

dovodní či kanalizační systém měl 
generovat dostatek finančních pro-
středků pro jeho udržení v řádném 
stavu pro budoucí generace, tzn. 
vlastníci budou muset klást dů-
raz na nákladově efektivní provoz 
a cenu vodného a stočného vnímat 
jako zdroj finančních prostředků 
pro provádění oprav a rekonstrukcí 
vodohospodářského majetku.

Iveta Doležalová
generální ředitelka společnosti 

AQUA SERVIS, a.s.

NA RYCHNOVSKU SE ROZPADÁ REGIONÁLNÍ CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVEN 2019

■ Dne 1.  6.  2019 
v  19:50 hod. bylo 
na základě telefo-
nického oznámení 
řešeno odklizení 
a  likvidace uhy-
nulé srny v  za-
hrádkářské kolonii 

v ulici Za Drahou.
■ Dne 6.  6.  2019 v  14:40 hod. byl 
strážník MP přivolán obyvatelem 
ulice V Olšině s tím, že na ulici před 
jeho domem se do sebe zakousli 
dva psi a  majitelům ani přítom-
ným osobám se je nedaří od sebe 
odtrhnout. Strážníkovi se podařilo 
psy od sebe odtrhnout a zajistit je-
jich následné zajištění. Šetřením na 
místě bylo zjištěno, že vzniklé pora-
nění majitelky jednoho ze psů bylo 
způsobeno při pokusu psy od sebe 
odtrhnout. Tímto bylo vyloučeno 
podezření z  případného „ublížení 
na zdraví“. Nebylo zjištěno ani jiné 
protiprávní jednání.
■ Dne 7. 6. 2019 v 18:55 hod. bylo 
přijato oznámení, že na břehu řeky 
Orlice nedaleko areálu vodácké-
ho klubu leží zřejmě podnapilý 
muž. Muž byl strážníky probuzen 
a  ztotožněn. Zdravotní problémy 

či ohrožení zdraví a  života vlivem 
podnapilosti vyloučeno. Dále neře-
šeno.
■ Dne 12. 6. 2019 v 13:31 hod. obdr-
žela městská policie oznámení, že na 
železniční trati z Týniště nad Orlicí 
do Bolehoště došlo v  lesním úseku 
k pádu vzrostlého stromu na koleje. 
Bezprostředně po přijetí oznámení 
bylo strážníky zajištěno vyrozumění 
Českých drah k  zajištění přerušení 
dopravy na předmětné trati. Ná-
slednou prověrkou bylo upřesněno 
místo pádu stromu, k němuž došlo 
v  důsledku silného poryvu větru. 
Posléze došlo ze strany pracovníků 
traťové údržby k odstranění stromu 
a provoz na trati byl obnoven.
■ Dne 15. 6. 2019 v 23:30 hod. bylo 
strážníky MP řešeno oznámení 
týkající se rušení nočního klidu 
z  prostor bývalého baru Olšinka 
na fotbalovém stadionu. Na mís-
tě zjištěno, že zde probíhala oslava 
„Ukončení fotbalové sezóny“. Řeše-
no domluvou.
■ Dne 17.  6.  2019 v  08:05 hod. na 
základě oznámení rybařícího muže 
bylo strážníkem vzato do úschovy 
dámské jízdní kolo Lady 25, které 
bylo nalezeno pohozené na břehu 

řeky Orlice.
■ Dne 21. 6. 2019 v 16:17 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení pra-
covnice nádraží ČD Týniště nad 
Orlicí, že dle sdělení průvodčího se 
měly na kolejích trati Týniště nad 
Orlicí – Bolehošť v  úrovni areálu 
bývalého podniku Elitex nacházet 
kameny. Na uvedeném místě byly 
nalezeny další kameny na kolejích 
odstavného kolejiště a  tyto byly 
strážníkem odklizeny. Na místě 
byly zastiženy dvě dívenky ve věku 

okolo 8 let. Umístění kamenů na 
koleje popřely. Dívky byly poučeny 
o  zákazu vstupu do obvodu dráhy 
a z místa vykázány.
■ Dne 27. 6. 2019 v 09:15 hod. bylo 
strážníkem prověřováno oznámení 
„starostlivé ženy“, která měla oba-
vy o  svou sousedku, neboť údajně 
nereaguje na zvonek a  volání. Ná-
sledně bylo strážníkem zjištěno, že 
obavy byly liché, paní byla v místě 
bydliště a v pořádku.

Jaroslav Forman, strážník MP

Místní poplatek ze psů
II. splátka do 15. srpna

Místní poplatek je možno uhradit: hotově nebo  
platební kartou na pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech:

 pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
 úterý  od 7:30 – 11:30 12:30 – 14:30 hod 
 středa  od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
 čtvrtek  od 7:30 – 11:30 12:30 – 14:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena

bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 
variabilní symbol - k doptání na kasparova@tyniste.cz

FolkRock
na paloučku pod Věží

29. srpna 2019 
od 18 hodin

Hudební sešlost v Týništi nad Orlicí  
u Vodárenské věže

Luboš Raš & Rosťa Pijáček 
Šimko & Šimek a Slávek Klecandr Band

Vstupné 
dobrovolné
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ALPHA Vehicle Security Soluti-
ons Czech s.r.o. se sídlem v  Týništi 
nad Orlicí (www.kk-alpha.cz), která 
vyvíjí a vyrábí autozámky pro auto-
mobilky světových značek, otevřela 
své dveře veřejnosti poprvé po něko-
lika letech.

V sobotu 22. 6. 2019 přišlo několik 
set návštěvníků na DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. Průvodci je proved-
li kancelářemi, testovací laboratoří 
a  výrobními prostory. Prohlídková 
trasa končila na zastřešeném pro-
stranství před firmou, kde bylo pro 
návštěvníky připraveno občerstvení 
a doprovodný program.

„Potěšil nás zájem i  ze strany za-
městnanců, dvacet zaměstnanců se 
dobrovolně ujalo role průvodce,“ 
s úsměvem sděluje Lenka Kutnarová, 
HR specialista pro oblast náboru no-
vých zaměstnanců. „Na sobotu není 
stanovený rozvrh směn, ale několik 
robotů bylo zapnutých, a  tak jsme 
si je hezky prohlédli v  akci,“ říká 
teamleader Ludmila Chocholoušová, 
která ve firmě pracuje už mnoho let.

ALPHA VSS Czech s.r.o. uspo-
řádala v  červnu ještě charitativně - 
sportovní akci MODRÉ PONDĚLÍ, 
které se zúčastnilo 130 zaměstnanců 
v  pondělí 17.  6.  2019. V  pracovní 
době jsme soutěžili ve sportovních 
disciplínách na atletickém stadionu 
v  Týništi nad Orlicí a  strávili jsme 
tam hezký den. Byla vyhodnoce-
na charitativní iniciativa KILO ZA 

KILO, která vynesla 12 700 Kč pro 
geriatrické centrum v Týništi, neboť 
naši zaměstnanci za 3 měsíce zhubli 
o 127 kg.

Poděkování
Jménem Geriatrického centra 

bych velmi ráda vyjádřila obrovský 
dík úžasným lidem z firmy Alpha Ve-

hicle Security Solutions Czech, s.r.o., 
se sídlem v Týništi nad Orlicí, kteří 
vymysleli a zapojili se do neobvyklé 
charitativní akce „Kilo za kilo“. Za 
každé shozené kilo firma věnovala 
100 Kč. Třiceti zaměstnancům se na 
různých pracovních pozicích podaři-
lo během tří měsíců zhubnout 127 kg 
a tímto pro nás získat skvělou částku 

ve výši 12.700 Kč. Tuto částku vyu-
žijeme na zkvalitnění pobytu našich 
klientů v Geriatrickém centru.

Moc si toho vážíme. Jsem velmi 
ráda, že kolem nás je stále dost lidí, 
kterým na našich seniorech záleží.

Marie Vacková

LIDÉ V ALPHA VSS CZECH, S.R.O.

KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY

Vážení senioři, milí přátelé,
místní organizace KDU-ČSL pro 

vás také v  tomto roce připravila 
nový kurz angličtiny, který bude 
probíhat od poloviny září  2019 
v  Geriatrickém centru v  Týništi 
nad Orlicí. Tento kurz je určen za-
čátečníkům. Pokud jste již angličti-

nu studovali, nabízíme vám volná 
místa na kurzu pro mírně pokroči-
lé (skupina se bude scházet rovněž 
od poloviny září). Během studia 
se seznámíte se slovní zásobou 
a stavbou vět, nebude chybět čtení 
a  hlavně porozumění slyšenému 
textu a  samozřejmě taky konver-

zační blok. Nabízené kurzy, které 
vede erudovaný lektor, potrvají do 
konce ledna  2020 a  budou dle zá-
jmu pokračovat i  v  následujících 
semestrech. Cena kurzu činí 1.590 
Kč/osoba/semestr.

Hlásit se můžete do 31.  srp-
na  2019 na e-mailu cepelkova(za-

vináč)bihk.cz nebo tel. 737 215 328, 
příp. 736 414 549.

Pojďte s  námi začít studovat již 
tento rok!

PhDr. Veronika Čepelková, 
organizátorka

Pro akci Den otevřených dveří v ALPHA VSS Czech, s.r.o., členové 
 Technologického klubu z Albrechtic vyšili průvodcům na košile logo firmy.
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Slavnostním přestřižením pásky 
starostou panem Liborem Koldin-
ským byla dne 25. 6. 2019 oficiálně 
uvedena do provozu naučná stezka. 
Otevření stezky proběhlo za účasti 
dětí mateřských škol, základni ško-
ly, představitelů města a představi-
telů realizační firmy.

Vyhotovením byla pověřena ví-
tězná firma EKOSFER Solutions, 
s.r.o. z  Třebechovic pod Orebem, 
která vytvořila několik tematických 
stanovišť se zaměřením na ekologii, 
biologii a lesní pedagogiku.

Hlavním cílem projektu bylo za-
traktivnit dané území, zpřístupnit 
jej široké veřejnosti a  nabídnout 
návštěvníkům aktivní trávení vol-
ného času a  dále pak přispět ke 
vzdělávání mladé generace při kon-
taktu s přírodou a krajinou. Nema-
lým přínosem, který lesopark má, 
je téměř celoroční relaxace v  pří-
jemném a klidném prostředí dál od 
městského šumu. V lesích je i čistší 
a zdravější klima.

Dílčím cílem bylo vytvoření 
odpočinkového místa, které kom-
binuje ekologické herní prvky, in-
formační panely, altán a  mobiliář 
zasazené do prostředí přírodního 
lesa. Nenásilnou formou podporu-
je veřejnost k ekologickému chová-
ní a pozitivnímu vztahu k přírodě. 
Nemohu nezmínit dlouholeté úsilí 
pracovníka městského úřadu pana 
Josefa Urbánka, bez jehož vize 
a úsilí by lesopark nevznikl. Podě-
kování patří všem, co se podíleli na 
realizaci.

Pro vybudování lesoparku „Vo-
klik“ město Týniště nad Orlicí za-
žádalo o dotaci SZIF v rámci výzvy 
MAS NAD ORLICÍ č. PRV 6 „Les 
pro odpočinek“. Lesopark „Voklik“ 
byl vybudován celkem za 816 750 
Kč včetně DPH, z čehož výše dota-
ce činí 675 000 Kč a rozdíl je finan-
cován městem Týniště nad Orlicí.

Došlo například k  vybudování 
altánu, laviček, houpačky, dřevě-
ných varhan, altánu se stopami 

zvířat, úpravě stávajících stezek 
a  opravě dvou mostků a  mnoha 
dalších prvků. Stačí jen lesopark 
navštívit, projít, pobavit se a  užít 
pohodu ve stínu krásných starých 
stromů.

Bohužel musím konstatovat, že 
i  když je lesopark v  provozu jen 
pár dní, dochází k  ničení zařízení 
a  vybavení. Jsou ničeny informač-
ní tabule, dřevěné varhany a další. 
Opravy poté stojí nemalé finanční 
prostředky. Rád bych tak apeloval 
na návštěvníky, aby využívali leso-
park k účelu, ke kterému byl vytvo-
řen a  pomohli nám tak zachovat 
jeho funkci.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Nová stezka ve Vokliku
V  úterý 25.  června pan starosta 

Koldinský slavnostně otevřel novou 
stezku v Lesoparku Voklik. Pro děti 
z  mateřské a  základní školy byla 
připravena ukázka obojživelníků 
a plazů, různé druhy ptačích budek 

a  přírodovědný minitest. Děti za 
své znalosti a  hudební vystoupení 
samozřejmě dostaly sladkou od-
měnu. Pro návštěvníky lesoparku 
byla, ve spolupráci města Týniště 
nad Orlicí a  firmy EKOSFER, vy-
budována nová odpočinková místa 
s informačními tabulemi a interak-
tivními prvky. V  herním altánu si 
můžete porovnat svoji délku skoku 
s vrabcem, blechou nebo žábou, do 
pískoviště můžete otisknout stopy 
jezevce, lišky, ježka a  dalších zví-
řat. Součástí prací byly také rekon-
strukce dvou mostků na přístupech 
do lesoparku. Veliké poděkování 
patří  panu Urbánkovi, který se 
dlouhodobě stará o  zlepšování ži-
votního prostředí v  našem městě, 
a který na realizaci stezky po celou 
dobu dohlížel. Doufáme, že nová 
stezka zpříjemní chvíle volna všem 
obyvatelům Týniště nad Orlicí.

Aleš Svoboda, 
EKOSFER Solutions, s.r.o.

NAUČNÁ STEZKA „VOKLIK“
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93 dětí a 98 rodičů ze 49 rodin na 
Rychnovsku podpořili Dobří andělé. 
Pomáhat je potřeba i nadále.

Když rodinu zasáhne vážné one-
mocnění – ať už rodiče nebo dítěte 
– dopadne jeho tíha na každého z je-
jích členů. Dobří andělé dlouhodobě 
podporují rodiny s dětmi, ve kterých 
se objevila rakovina nebo jiné vážné 

onemocnění. Pravidelnými finanč-
ními příspěvky jim pomáhají překle-
nout těžké životní období.

„Kromě výdajů spojených s  léč-
bou či rehabilitací pacienta se rodiny 
snaží z příspěvků zmírnit dopad váž-
ného onemocnění také na sourozen-
ce,“ vysvětluje Šárka Procházková, 
ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž 
prostřednictvím dárci – Dobří an-
dělé – podporují tisíce rodin po celé 
České republice. „I  když peníze ni-
kdy nevynahradí čas rodiče věnova-
ný dítěti, nemusí se například vzdát 
oblíbeného kroužku nebo mohou 
vyrazit s kamarády v létě na tábor či 
školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci

Za necelých 8 let fungování na-
dace podpořili Dobří andělé na 
Rychnovsku desítky dětí. Počet 
nových žádostí o  pomoc ale stále 
roste. „Kromě rodin, v nichž se ro-
dič nebo dítě potýká s onkologic-
kým onemocněním, podporujeme 
každý měsíc také rodiny s  dětmi 
s nejrůznějšími vážnými onemoc-
něními či kombinovanými posti-
ženími. Pomoc je v  těchto přípa-
dech dlouhodobá, často v  řádu 
let,“ doplňuje Šárka Procházková.

Každý dárce, který by chtěl ro-
diny podpořit, si může zvolit výši 
částky i frekvenci zasílání pomoci. 

Navíc má možnost si přečíst pří-
běh konkrétní rodiny, které pomo-
hl. „Stačí si na stránkách nadace 
Dobrý anděl vytvořit registraci 
a  zaslat první příspěvek. Ve svém 
Andělském účtu pak každý dárce 
vidí informace o  rodině,“ vysvět-
luje Šárka Procházková a  dodává: 
„Pro rodiče představuje podpora 
Dobrých andělů v takto těžké situ-
aci pomoc nejen finanční, ale také 
psychickou – mají pocit, že na to 
nejsou sami, jsou klidnější a  mo-
hou se tak více věnovat tomu, co 
je důležité.“

Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz

DOBRÝ ANDĚL

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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Prvním československým legi-
onářem byl rodák z  Týniště nad 
Orlicí

Nejvýraznější postavou mezi 
českými dobrovolníky působícími 
v první světové válce v srbské armá-
dě je bez pochyb František Kryštof. 
Pro svůj brzký vstup do armády, kte-
rá bojovala proti Rakousko-Uher-
sku, si vysloužil neoficiální titul 
„první československý legionář“.

František Kryštof se narodil 
29. března 1891 v Týništi nad Orlicí 
v č. p. 86 otci Stanislavu Kryštofovi 
(nar. 1857), obchodníkovi s  dřívím 
z Týniště, a matce Kateřině Kryštofo-
vé, roz. Douchové (nar. 1864) z Hro-
chova Týnce. V  roce 1901 odešel 
studovat na gymnázium do Hradce 
Králové. Během jeho studentských 
let se u něj začal projevovat básnický 

talent. V  prostředí královéhradecké 
studentské skupiny Mansarda psal 
zábavné verše, později i  vážnější 
protiválečné a  protirakouské básně. 
Studia na gymnáziu v  Hradci Krá-
lové, které na jeden rok vystřídal za 
gymnázium ve Vysokém Mýtě, za-
končil složením maturitní zkoušky 
v  červnu 1909. Následně odešel na 
právnickou fakultu Univerzity Kar-
lo-Ferdinadovy, kterou však po dvou 
semestrech opustil.

V září 1910 byl odveden ke služ-
bě v  rakousko-uherské armádě 
a  zařazen jako dobrovolník k  5. 
pluku pevnostního dělostřelectva 
v  jadranském Kotoru, kde sloužil 
do 30.  září 1913. Doba strávená na 
Balkáně mu poskytla prostor pro 
vytvoření vřelého vztahu k  Jihoslo-
vanům. Po propuštění z  armády se 
proto přestěhoval do Bělehradu, kde 

pracoval jako bankovní úředník. 
Ještě před vypuknutím války mezi 
Rakousko-Uherskem a  Srbskem se 
rozhodl neuposlechnout mobilizač-
ní výzvu a  zůstal se svými jihoslo-
vanskými bratry. A  hned 28.  čer-
vence  1914 vstoupil dobrovolně do 
srbské armády (jsou i zmínky, že se 
do armády hlásil již o den dříve).

Zkušenosti Františka Kryštofa 
z  předválečné služby v  rakousko-
-uherské armádě našly cenné uplat-
nění ve službách srbské armády. Stal 
se opět dělostřelcem a velitelem čety 
u 3. pluku dunajského polního dělo-
střelectva. Pro své znalosti prostoru 
města Kotor byl přidělen k  srbské 
misi generála Boži Jankoviće při 
hlavním štábu černohorské armády. 
Právě město Kotor se při svých ofen-
zívních výpadech snažili Černohorci 
dobýt, neboť jej považovali za ne-

právem odebrané území. František 
Kryštof velel, jako srbský poručík 
a později nadporučík, baterii černo-
horského dělostřelectva na pohoří 
Lovčen, které se stalo symbolem 
bojů Černohorců s Rakousko-Uher-
skem.

František Kryštof o  svém půso-
bení u  černohorské armády napsal 
knihu „Lovčen – nástin historie 
černohorské účasti ve světové válce“ 
(1927), kde se vyjádřil k  černohor-
ským bojovníkům takto: „Černoho-
rec byl spíše válečník než voják, ne-
boť byl značně neukázněný, jednaje 
rád na vlastní pěst. Tento nedosta-
tek vyvažovaly však jiné znamenité 
vlastnosti: osobní chrabrost a spoko-
jenost s  málem. Význačným rysem 
každého jednotlivce byla neobyčejná 
hrdost a  ctižádost. Černohorec se 
nerad kryl a opevňoval. Výborný byl 

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ
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při útoku a  houževnatý při obraně, 
za to na ústupu dal se těžko ovládati. 
Jakmile polevily boje a  někomu se 
zazdálo, že již dosti vykonal, odešel 
klidně domů, aniž by požádal o do-
volenou. Odpočinul si a  vypovídal 
se, chlubě se všude svými hrdinský-
mi činy, a  pak se zase bez vyzvání 
vrátil na svoje místo na frontě. Válčil 
rád a s chutí.“

Po kapitulaci Černé hory 13. led-
na 1916 se vrátil do Srbska, kde slou-
žil ve štábu druhé armády generála 
Stepy Stepanoviće, a později dokon-
ce v hlavním štábu srbských ozbroje-
ných sil. Se srbskou armádou prožil 
strastiplný ústup na jih přes albánské 
pohoří do Řecka. Odtud se dostal na 
ostrov Korfu, kde probíhala reorga-
nizace srbské armády. Nově vycviče-
né a vyzbrojené srbské vojsko se pře-
sunulo do řeckého přístavu Soluň. 

V době pobytu u Soluně se František 
Kryštof zajímal i  o  další české kra-
jany, kteří působili jako dobrovol-
níci v  srbské armádě. S  některými 
z  nich poté odplul do Francie, kde 
se přidal k  formujícím se českoslo-
venským legiím. V  květnu 1918 se 
ve francouzském městě Cognac stal 
příslušníkem 21. československé-
ho střeleckého pluku. Ve Francii se 
v říjnu 1918 účastnil bojů u Terronu 
a byl povýšen na kapitána a poboč-
níka velitele československé brigády 
ve Francii. U příležitosti přísahy bri-
gády 30. června 1918 v Darney složil 
František Kryštof báseň „Odchod do 
boje“. Poezii nezanedbával ani bě-
hem nasazení v zákopech. Do vlasti 
se po válce vrátil v lednu 1919.

V březnu 1919 byl povýšen na ma-
jora a účastnil se bojů s Maďarskem 
na jižním Slovensku. Po krátké pau-

ze se k činné službě v českosloven-
ské armádě vrátil v  roce 1924. Dne 
1.  ledna  1936 se František Kryštof 
stal brigádním generálem, velitelem 
dělostřelectva V. sboru. Během své 
vojenské kariéry u  československé 
armády vystřídal několik vojenských 
posádek. Rok 1938 ho zastihl u  V. 
sboru v Trenčíně. Nacistická okupa-
ce a krajní ohrožení československé-
ho národa však Františka Kryštofa 
nezlomily. Za protektorátu se zapojil 
do domácího odboje (Obrana ná-
roda) v Brně a v Olomouci. Krátce 
byl vězněn gestapem a během květ-
na 1945 se účastnil povstání a osvo-
bození Olomouce.

Po druhé světové válce se do čes-
koslovenské armády vrátil už jen na 
krátkou dobu. Po roce 1948 se do-
stal do hledáčku Státní bezpečnosti. 
V  roce 1949 byl zatčen za údajnou 

odbojovou činnost proti státnímu 
zřízení. Byl internován v táboře nu-
cených prací v Mírově a  roku 1951 
byl přemístěn do pankrácké a  poz-
ději do opavské věznice. Propuštěn 
byl až v  únoru 1953. I  v  době věz-
nění se věnoval poezii, napsal velice 
hodnotnou sbírku básní, kterou po 
svém propuštění vydal pod názvem 
„Loutna za mříží“. František Kryš-
tof zemřel 20. února 1960 v Hradci 
Králové. Je pochován na hřbitově 
v místní části Pouchov. V srpnu 1990 
byl František Kryštof rehabilitován.

(Zdroje: Československá obec le-
gionářská, Okresní archiv Rychnov 
nad Kněžnou, Státní oblastní archiv 
v Zámrsku, Lovčen – nástin historie 
černohorské účasti ve světové válce)

Martin Urban

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ
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OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

V  sobotu 22.  června  2019 vyvr-
cholily v  našem fotbalovém areálu 
v Olšině oslavy 100. výročí založe-
ní fotbalového oddílu v Týništi nad 
Orlicí. Dlouho připravované spor-
tovní odpoledne se skutečně velmi 
vydařilo. Bylo krásné letní počasí, 
ale bez úmorného tepla. Však to 
byl snad jediný faktor, který jsme 
nemohli ovlivnit, ale přesto v  to 
doufali celý rok! Ukázkové zápasy 
našich přípravek, které byly hojně 
navštívené zejména rodiči našich 
mladých fotbalistů, byly velkou re-
klamou na fotbal „malých forem“ 
jak se dnes vznešeně říká hře na 

menších rozměrech hřiště. Výsled-
ky nejsou důležité, důležité bylo 
nadšení a radost dětí, že své umění 
mohou předvést před takovou ná-
vštěvou a  před svými nejbližšími. 
Následoval zápas našeho dorostu 
s  ligovým mládežnickým celkem 
FC Hradec Králové U17, což je ka-
tegorie, v niž hrají i dva naši odcho-
vanci. Výsledek 1:6 odpovídá rozdí-
lu soutěží, které obě mužstva hrají. 
Pro naše dorostence to bylo setkání 
s  realitou skutečně špičkového do-
rosteneckého mužstva a  věříme, 
že si z  toho odnesou nejen pěkné 
vzpomínky, ale i ponaučení.

Následoval dlouho očekávaný 
duel mezi hráči tzv. „Sálovky“ a bý-
valými hráči Týniště. Už jen podle 
sestav byl favorit jasný a  vítězství 
týnišťských internacionálů očeká-
vané. Tak se také stalo, ale byla to 
asi jedna z  posledních šancí, vidět 
společně na hřišti v akci tolik hráčů, 
kteří psali fotbalové dějiny našeho 
klubu.

Hlavním „hřebem“ fotbalového 
odpoledne byl závěrečný zápas na-
šeho A  mužstva se Starou gardou 
Bohemians Praha. V  jejich sestavě 
byli samí výborní hráči let minu-
lých, včetně několika reprezentantů 

Československa i  České republiky 
a týnišťského rodáka Jardy Marčíka. 
Nechyběly ani největší legendy klu-
bu – Tonda Panenka a Karol Dobi-
áš. Tito sedmdesátiletí borci nám 
ukázali, co ještě ve svých letech na 
hřišti dovedou a na tzv. „panenky“, 
které po zápase předvedl Karol Do-
biáš vsedě, na to se nezapomíná…

V průběhu odpoledne byla slav-
nostně otevřena zrekonstruovaná 
tribuna, kterou zaplnily legendy 
týnišťské kopané. O poločase hlav-
ního zápasu byli oceněni zasloužilí 
činovníci fotbalového oddílu, když 
Pamětní list jim předával staros-

Divizní vzpomínky Pořadatelé
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ta Týniště nad Orlicí, pan Libor 
Koldinský, který mimo jiné pře-
dal ocenění i  svému otci, jednomu 
z  nejstarších žijících hráčů našeho 
oddílu! Byla vylosována tombola 
všech návštěvníků o reklamní trič-
ka s  logem  tohoto výročí. Divácky 
velmi atraktivní byla charitativní 
dražba různých sportovních arte-
faktů, kterou bravurně řídil mode-
rátor celého odpoledne pan Tomáš 
Borovec. Výtěžek z dražby si rozdělí 
pánové Jirka Kamš, Jirka Vyšehrad 
a  mládež našeho oddílu. Na hřiš-
ti s  umělou trávou bylo postaráno 

i o zábavu pro děti, kterou formou 
dětských soutěží zorganizovaly 
manželky našich bývalých hráčů. 
Divácká účast na oslavách byla vel-
mi dobrá a  dá se říci i  očekávaná! 
Diváci se mohli věnovat kromě fot-
balu i bohatému občerstvení, které 
zajišťovali pánové Matouš a Zaujec, 
a  to včetně party-stanů a dětského 
skákacího hradu! Mezi návštěvníky 
bylo pochopitelně mnoho bývalých 
hráčů a funkcionářů našeho oddílu 
a  tak byla k  vidění mnohá setkání 
všech generací.

100. výročí, to nebylo jen zmiňo-

vané odpoledne v  Olšině. Dopro-
vodnou akcí je i probíhající výstava 
k  100. výročí fotbalu v  Týništi ve 
vodárenské Věži, kterou připravil 
oddíl kopané ve spolupráci se Spol-
kem přátel města Týniště. Dále jsme 
pořádali dva mládežnické turnaje, 
z nichž jedním byl Finálový turnaj 
okresu Rychnov mladší přípravky. 
Další velkou, složitou a  nákladnou 
akcí, spojenou s  letošním výročím, 
bylo vydání fotbalového Almana-
chu, na jehož vydání se podílela 
řada sponzorů a  bývalých hráčů 
z Týniště a okolí a který každý ná-

vštěvník obdržel při vstupu do are-
álu! Zde patří velký dík pánům Lá-
ďovi Buchtlovi a Honzovi Šrajerovi, 
bez nichž by Almanach nevznikl.

Uspořádat takto rozsáhlou akci, 
třebaže se jedná o stoleté výročí, je 
záležitost složitá organizačně, spo-
lečensky, ale hlavně finančně. Bez 
spoluúčasti města Týniště nad Or-
licí bychom nikdy akci podobných 
rozměrů nemohli uspořádat, a  tak 
hlavní poděkování fotbalového od-
dílu směřuje na týnišťskou radnici!

Výbor fotbalového oddílu 
+ organizátoři oslav

OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Nejstarší
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Uplynulá fotbalová sezóna ve fot-
balovém klubu SK Týniště nad Orlicí 
byla pro oddíl úspěšná a byla i úspěš-
ně zakončená oslavami 100. výročí 
založení fotbalového oddílu.

Mužstvo dospělých, hrající kraj-
skou I. A třídu, pokračovalo úspěšně 
ve stabilizaci výkonnosti a v soutěži 
patřilo mezi lepší celky, kde skonči-
lo na 7. místě. Když se ještě vyvaruje 
zbytečných bodových ztrát s  muž-
stvy z konce tabulky, může atakovat 
i vyšší příčky. Mužstvo prošlo začát-
kem jara výkonnostním útlumem 
a  po domácí porážce s  posledním 
Novým Hradcem, kdy se nám ne-
bezpečně přiblížily sestupové příč-
ky (letos sestupovaly z  této soutěže 
rekordní 4 týmy!), rezignoval trenér 
Silbernágl a novým trenérem se stal 
pan Pavel Krupka. Mužstvo se herně 
i výsledkově zvedlo a rychle se zbavi-

lo starostí se záchranou!
Dorostenci začali sezónu výborně 

a po 5. kole byli v čele krajského pře-
boru U19. Jenže potom následovala 
série těsných a i nečekaných porážek 
a teprve koncem podzimu se dosta-
vily i výhry. Jaro se odehrálo se stří-
davými výsledky, které byly lepší až 
v závěru soutěže. Výkonnost dorostu 
hodně poznamenaly přesuny jejich 
klíčových hráčů Tomáše Kose a Fili-
pa Jandy do A mužstva. Tomáš sice 
v  závěru jara dorostu pomáhal, ale 
Filip pouze rehabilitoval po těžkém 
podzimním zranění. V dorostu nyní 
skončil velmi silný a úspěšný ročník 
hráčů narozených v roce 2000, který 
byl zastoupen hned 7 hráči. Bohužel, 
končí i oba trenéři Petr Janda a Ros-
ťa Beneš. V nové sezóně musí nový 
trenér postavit zcela nové mužstvo! 
Kvalita i kvantita tam určitě je!

Hodně těžký úkol stál před trené-
rem starších žáků Láďou Virágem. 
Po letech úspěchů se sešla ve starších 
žácích početně slabší generace a na-
víc Láďa byl na žáky v podstatě sám! 
Ovšem podařilo se mu vytvořit kost-
ru týmu, který se postupně zlepšoval 
a nejlepší výsledky i hru měl v kraj-
ské soutěži U15 koncem jara v zápa-
sech ve skupině o  umístění. Trenér 
Láďa Virág, bohužel, u starších žáků 
končí. Kategorie starších žáků je 
obecně vnímaná jako nejproblema-
tičtější mládežnická kategorie, kde 
kluci ztrácejí zájem o fotbal a hledají 
si jiné životní priority. Vždyť do příští 
sezóny je v celém kraji přihlášeno jen 
19 mužstev! Svým způsobem to platí 
i pro náš oddíl a v této kategorii nás 
čeká hodně práce!

Ve fotbale tzv. „malých forem“ 
jsme si vedli střídavě úspěšně. Mladší 

žáci hráli krajský přebor U13 a pat-
řili spíše k horšímu průměru soutě-
že. Starší přípravka se před sezónou 
spojila s Borohrádkem do souklubí, 
které jí umožnilo zahrát si po letech 
opět krajský přebor U11! Začátek 
byl těžký! Spojení dvou nejlepších 
mužstev okresního přeboru neby-
lo schopné porážet mužstva z  kra-
je! Kluci si postupně na náročnost 
soutěže i  soupeři zvykali, projevila 
se  precizní trenérská práce Miloše 
Strnada a  v  jarní části, a  to hlavně 
v  závěru soutěže, měli kluci velmi 
dobré výsledky i předváděnou hru.

Jediným celkem hrajícím okresní 
soutěže je tradičně mladší příprav-
ka. Vzhledem k  velmi dobré práci 
trenérů Ládi Gavuly staršího a  Jir-
ky Hlaváče v  sezónách minulých 
u  předpřípravky jsme byli schop-
ni postavit dokonce dvě mužstva!  
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To mladší a výkonnostně slabší jsme 
spojili s Albrechticemi. Oba celky si 
vedly velmi dobře. Týniště A vyhrá-
lo dlouhodobou část a ve finálovém 
turnaji, který se konal u nás v Olšině, 
prohrálo ve finále s  Borohrádkem 
a skončilo tak na 2. místě. Druhý náš 
celek skončil sedmý!

Oblast, ve které se nám nedařilo, 
byl nábor hráčů do kategorie před-
přípravky! I  přes celkem masivní 
propagaci se podařilo do předpří-

pravky zapojit jen pár jedinců, a pro-
to bychom chtěli vyzvat rodiče kluků 
i dívek, které fotbal baví anebo může 
bavit, a  jsou ročníky narození 2013, 
2014, aby své ratolesti přivedli do na-
šeho oddílu!

Jak již bylo zmíněno v úvodu, le-
tošní sezóna byla ve znamení 100. 
výročí založení fotbalového oddílu 
a  tomu byly podřízeny i  stavební 
úpravy našeho areálu v  Olině. Jed-
nalo se především o  rekonstrukci 

historické tribuny z roku 1940, která 
byla kdysi chloubou města, ale nyní 
spíše udržovanou ruinou! S pomocí 
městské dotace a  s  velkou zásluhou 
člena výboru FO pana Zdeňka Ješi-
ny, proběhla kompletní rekonstrukce 
tribuny i jejího zázemí. Na nové dře-
věné tribuně je 45 nových sedaček 
pro diváky, včetně nové hlasatelny, 
a  v  útrobách tribuny vznikla luxus-
ní hráčská šatna i s kompletním zá-
zemím. Stavební úpravy proběhly 

i  v  prostorách před kabinami, byl 
vybudován nový chodník z kabin na 
hřiště a byly provedeny úpravy kios-
ku a jeho okolí. To vše brigádnickou 
prací členů oddílu, jeho příznivců 
a v nemalé míře i hráčů Sálovky!

Nová sezóna začíná už začátkem 
srpna a oddíl v ní čeká hodně práce, 
a to nejen na poli sportovním!

Ing. Jan Šrajer 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí
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Ze zatáčky se vyřítil jako zběsi-
lý. Náhle se za ním vynořují další 
a další, kteří ho následují… proná-
sledují. Neskutečné tempo, atmo-
sféra by se dala krájet. Posledních 
300 metrů. S  každým krokem blí-
že k vítězství, rozhodnou poslední 
metry…

Probouzím se, v  oknech je již 
silný svit denního světla, každou 
chvíli očekávám hřejivé sluneční 
paprsky. Mobil ukazuje 5 hodin 
ráno… Spal jsem tři hodiny… od 
čtvrtka na sobotu jsem naspal do-
hromady 6 hodin. Necítím se una-
vený, silně se však přemlouvám 
k plnému probuzení. Sakra, dnes je 
závod. Všechny přípravy a  práce 
i přes 20 hodin denně navázaná na 
to samé s  přípravou na státnice si 
vybírá svou daň. I to je však skvělý 
trénink těla a mysli.

Ke snídani kousek ovoce, na víc 
není čas, šup do auta a projet trať. 
Kontroluji místa, kudy při rozvo-
zu dobrovolníků a  materiálu na 
občerstvovací stanice nepojedeme, 
kdyby bylo cokoliv se značením 
trati s  možností značení doplnit. 
Vše dobré, rychle připravovat areál.

Tráva je již posetá rosou, která 
rychle schne v  přítomnosti stále 
nízko vycházejícího slunce. V  Tý-
ništi nad Orlicí většina obyvatel 
spí, je sobota a k tomu svátek, který 
poukazuje na upálení Mistra Jana 
Husa, velmi významné osobnosti. 
V  areálu tělocvičny U  Dubu stále 
přibývají a  seskupují se dobrovol-
níci, opět skvělá parta dobrosrdeč-
ných lidí, kteří společně s organizá-
tory chtějí vytvořit radost a úsměvy 
na  tvářích všech závodníků, kteří 
na charitativní akci dorazí. Ano, 
jde o  charitativní Běh týnišťskými 
pralesy, již 4. ročník.

Přicházejí první závodníci, je 
nesmírná radost, když se kdokoli 
přihlásí na Náš běžecký charita-
tivní závod. Jde o  hrdost, že akce 
dokázala oslovit skupiny lidí se 
stejnou láskou k běhu, ale zároveň 
je  to  velká zodpovědnost. Závod 
byl předem vyprodán, ale stejně 
jsou na místě zájemci, kdyby někdo 
nedorazil a běžet nemohl.

Rozvážím se svým kamarádem 
stoly, židle, ovoce, kelímky, vody 
a další věci nutné pro občerstvovací 
stanice. Celkem tři, i na 6km trati 
je jedna, půlmaratonci běží jed-
nu v obou směrech, ti mají tedy 4. 
Trasa 10 km má dvě občerstvovací 
stanice.

Kde je značení? Tady jsme včera 
značili půlmaraton… Rozhlížím 
se, jestli není jen zahozené, ale bo-
hužel. Opět se našel člověk, který 
má problém s naším charitativním 
závodem, případně mu velmi vadí 
v  lese značení tratí na dřevěných 
tyčkách na necelý den a značení na 

120 metrech je pryč. Naštěstí jde 
jen o  půlmaraton a  zjistili jsme to 
zkraje. Stíháme to doplnit.

Jsem opět v  areálu, doplnění 
značení nechávám na mém kama-
rádovi, který se mnou včera značil 
celou trať. Úkoluji všechny možné 
dobrovolníky, je jich 30, na jedno-
ho člověka hodně, všichni máme 
plno práce. Lucka Proche v areálu 
energicky organizuje a Jirka Bláho-
vec jede na plné obrátky na regist-
raci/prezenci.

Blíží se start rodinného běhu. 
Moderátoři chvatně a  hbitě svý-
mi slovy poukazují běžcům, 
aby se shromáždili na startu a cíli. 
Předseda spolku Běžíme.cz a  ře-
ditel akce Michal Sekyra všechny 
účastníky vítá, informuje o  detai-
lech jejich trasy. Poslední informa-
ce před startem a  již je slyšet jen 
„Připravit, pozor, START a  šťast-
nou cestu…“.

Během chvíle vystartovalo všech 
34 přihlášených závodníků. Za 
hudby DJ a moderátora Jiřího Pro-
che všichni mizí v dáli a za zatáčkou 
již nejsou vidět. Trať měří lehce nad 
3 km, takže nejrychlejší děti budou 
brzy v  cíli. Je krásné sledovat, jak 
i  takto malé děti se svými rodiči 
i  bez nich energicky běží a  zápolí 
mezi sebou. Ani jsem se nenadál 
a první děti jsou v cíli. Rodinný běh 
je pro všechny zdarma. V cíli každý 
dostává dřevěnou medaili a pamět-
ní list od krásné Kláry Markové, 
vždy stále usměvavé okouzlující 
blonďaté slečny. A i pro nejrychlejší 
děti jsme si připravili vyhlášení na 
stupních vítězů, kde dostali vyře-
závanou medaili v  designu týnišť-
ských pralesů a tašky s cenami.

Již se přibližuje 10 hodina, start 
hlavního závodu. Změny běžců 
v  registracích na místě nás dost 
zdržely, jedná se však jen o 5 minut 
zdržení startu. Hraniční.

Mikrofonu se ujímá opět ředitel 
závodu a sděluje běžcům informa-
ce ohledně značení, občerstvova-
cích stanic a  závodu samotnému. 
Vše připraveno…

Z  reproduktorů je slyšet 
„START“. Všech 198 závodníků 
rázem hbitě vystartovalo skrz star-
tovní/cílovou bránu a  již rozbíhají 
vražedná tempa pro požitkářské 
běžce. Mezi trasami 6, 10 a 21,1 km 
jsou běžci v  podstatě rovnoměr-
ně rozděleni. Jedná se o  rekordní 
počet závodníků za všechny čtyři 
ročníky týnišťských pralesů. Té-
měř nekonečný štrůdl závodníků 
pozvolna mizí v dálce, neskutečný 
pocit a pohled… To neomrzí.

V areálu ale zůstalo mnoho lidí, 
kteří jsou doprovodem běžcům 
nebo si přišli užít sportovní akci 
a podpořit dobrou věc. Charitativní 
Běh týnišťskými pralesy v letošním 

roce podpořil Aničku Koukolovou, 
malou holčičku narozenou v  roce 
2007 s poruchou autistického spek-
tra, dětskou mozkovou obrnou 
a těžkou mentální retardací.

Pomoc pro Aničku letos zastře-
šuje spolek VerMi z.s. akcí Elegance 
bez bariér, resp. děvčata Mgr. Mi-
chaela Šerejchová a Mgr. Veronika 
Vavrečková. Výtěžek z  charitativní 
akce Běh týnišťskými pralesy bude 
přidán k  celkové podpoře od růz-
ných přispěvatelů z celého spektra 
dobrosrdečných lidí za celý rok.

O  vítězi rozhodnou poslední 
metry…

Neuběhlo ani 23 minut a do cíle 
se s  neskutečnou rychlostí blíží 
první ze závodníků na 6 km. V čase 
23:15 jako první od startu probíhá 
cílem běžec se startovním číslem 93 
Mojmír Svoboda. Chvilku za  ním 
se blíží druhý a třetí běžec v pořa-
dí. Krátkou chvíli na to dobíhá do 
cíle nejrychlejší žena na 6 km trati 
v  čase 26:32 Kateřina Černíková. 
Nejrychlejším běžcem v  kategorii 
Děti do 15 let včetně byl Marek Vej-
běra s  neskutečným časem 27:41. 

Šestý nejlepší čas na této trati.
Postupně dobíhají do cíle další 

a další běžci.
Nejrychlejší na trati 10 km byl 

v  čase 36:58 Tomáš Mocek, druhý 
Antonín Malátek v čase 38:55 a tře-
tí Lukáš Hamral za 39:14. Mezi že-
nami Kristýna Mervartová s časem 
42:57 následovaná Lenkou Tomší-
kovou s  časem 45:25 a  třetí Evou 
Vejběrovou za 46:05.

Královskou trať půlmaratonu 
týnišťských pralesů opanoval Ivo 
Šťastný s  časem 1:24:21 následo-
vaný Martinem Vavrečkou s  ča-
sem 1:24:52 a Tomášem Hakem za 
1:26:09.

Mezi ženami Adélka Václavská 
v  čase 1:40:34, následovaná Ivou 
Pachtovou v čase 1:40:50 a Šárkou 
Vachalovou za 1:45:13.

Po vyjedení a  vypití všech zá-
sob v areálu a vyhlášení všech tratí 
a kategorií poděkoval ředitel závo-
du všem běžcům za účast, podporu 
a popřál jim mnoho dalších úspě-
chů.

Závod samotný tím, ale nekon-
čil. Téměř všichni závodníci byli 
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již pryč nebo ve sprchách, ale trať 
půlmaratonu stále nebyla uzavřena. 
Na trati zbývala jedna závodnice. 
Z informací z trati se mladá slečna 
lehce zaběhla a  na svém nejspíše 
prvním půlmaratonu se dostala na 
hranici svých sil, ne-li za ni. Mla-
dičkou závodnici Adélku Štěpán-
kovou v  cíli vyhlížel i  její tatínek 
a  nakonec ji běžel naproti. Za po-

slední závodnicí jela na kole s men-
ším odstupem kontrola trati a po-
moc v případě nutnosti. Naštěstí se 
čekání a  víra vyplatila. Závodnice 
se za doprovodu svého tatínka vy-
nořila zpoza školky U Dubu a mí-
řila do cíle. Zástup dobrovolníků 
v  cíli tleskal, seč jim síly stačily. 
Výborná práce Adélo. 3 hodiny, 30 
minut a 7 vteřin muselo být na trati 

velmi náročných.
Jako ředitel závodu TP19 a před-

seda spolku Běžíme.cz s  radostí 
informuji, že za pomoci sponzorů, 
kterým jsme velmi vděční a závod-
níků, bude Anička Koukolová pod-
pořena částkou 22 000 Kč.

Všem děkujeme, Váš tým Běží-
me.cz…

Ing. Michal Sekyra, Ing. Jiří Blá-
hovec a  Bc. Lucie Proche, DiS., 
jejich rodiny, spousta kamarádů 
a přátel.

Za rok zase na shledanou.

Autor článku: Ing. Michal Sekyra
Foto: Bc. Lucie Proche, DiS.
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Stolní tenis není jen ping-pong s rodiči na dovolené. Stolní tenis je fyzicky 
i psychicky velmi náročný sport vyžadující maximální koncentraci v mini-
málním čase. Podle jednoho amerického průzkumu je stolní tenis, těsně za 
horolezectvím, druhým psychicky nejnáročnějším sportem vůbec. Stolní te-
nis dále vyžaduje komplexní fyzickou přípravu. Určitě nestačí jen postavit se 
za stůl, vzít do ruky nějaké to prkýnko a zbytek přijde sám…

O výše uvedeném, a ještě o mnohem více, se mohly přesvědčit a stále pře-
svědčují děti z prvního ročníku nově založeného Oddílu stolního tenisu mlá-
deže v Týništi nad Orlicí. Jen se jich zeptejte, jak se jim na začátku pletly nohy 
na „žebříku“, jak krátce vydržely sedět na „neviditelné židli“, na kolik pokusů 
zničily „Pět postrachů“, nebo co to znamená mít rovnováhu „spícího čápa“. 
A teď…, po necelém roce trénování? Měli byste je vidět, jak válí! Kdejaký 
dospělák by z toho měl zamotanou hlavu (i jiné části těla). A kolikrát i trenér 
sotva stíhá;-)

Začali jsme dvakrát týdně a od poloviny roku dokonce třikrát! Bereme to 
zkrátka vážně a pokroky jsou vidět. Z úvodního seznámení se s držením pál-
ky, základním postojem, technikou odehrání dvou, tří jednodušších úderů, 
jsme přešli na „topspiny“, „čopy“, „pinky“, „drajvy“, servisy se spodní i boční 
rotací, umíme počítat sety, víme, kdy se bere „time“, jak se střídá na čtyřhru. 
Naše údery přestaly být „nahrávkami pro babičku“, ale „smeč“ střídá „smeč“ 
a míček se na stole leckdy pěknou chvíli ohřeje, než to někdo zkazí. Mimo-
chodem, věděli jste, že naučit se alespoň průměrně dobře zahrát nějaký úder 

trvá zhruba 5 000 (!) opakování? A takových úderů jsou ve stolním tenise 
stovky!

Ale nejen fyzické dovednosti nás posouvají dále. Učíme se také, jak se 
k  sobě chovat, jak zvládnout vypjaté situace, nehádat se, pomáhat si a  re-
spektovat autoritu. Naše nadšení se přeneslo i na rodiče, a tak vzniklo nové 
družstvo „C“ složené převážně z dětí a jejich rodičů. Jak se „Céčku“ povede 
v nadcházející sezóně, ukáže čas. Bude těžké hrát proti dospělákům, z nichž 
většina se za stůl postavila mnohem, mnohem dříve. Ale je to výzva a těch 
my se nebojíme!

V prvním ročníku našeho Oddílu mládeže jsme začali s 11 dětmi. Ode-
hráli jsme přes 170 vzájemných zápasů. Absolvovali dvě dlouhodobé soutěže 
s věcnými cenami – jednu charakterovou, kde se hodnotil přístup k tréninku, 
a jednu dovednostní, kde některé disciplíny (v našem žargonu „challenge“) 
bylo obtížné splnit bez řádného tréninku. Protože: „Hrát dobře stolní tenis je 
jako běžet stovku a současně hrát šachy.“ A bez tréninku to zkrátka nepůjde. 
Máme za sebou vánoční turnaj, rodinný turnaj s večerním posezením, kdy 
děti hrály po boku svých rodičů, dva z našich chlapců se zúčastnili na zkouš-
ku okresního přeboru mládeže v Kostelci, některé děti se zúčastnily turnaje 
mládeže v Českém Meziříčí, sehráli jsme dva přátelské zápasy proti dětem 
z kroužku ping-pongu v DDM a celkově užili spoustu zábavy. Děti z naše-
ho oddílu se velmi dobře umístily ve svých kategoriích i na obou školních 
turnajích pořádaných místní základní školou. Pár střípků z atmosféry našich 

DOBRÁ ZPRÁVA PRO STOLNÍ TENIS: V TÝNIŠTI TO ŽIJE!
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tréninků můžete vidět na fotografiích.
Chcete, aby vaše děti trávily svůj volný čas smysluplně při nekontaktním, 

neagresivním, a přesto velmi technicky i pohybově zajímavém sportu? Při-
hlaste je k nám! Máme však dvě podmínky – účast na minimálně 2 trénin-
cích týdně a aktivní zájem o stolní tenis. Naše tréninky jsou v pondělí od 17 
do 18:30 hod., ve středu a v pátek od 16:30 do 18 hod. Přijmeme děvčata 
i  chlapce od 8 do 18 let se zkušební dobou 1 měsíc, během které osvědčí 
tréninkovou morálku, charakter, zapojení v různorodém kolektivu a v nepo-
slední řadě i schopnosti a chuť učit se této krásné a nenákladné hře. Na začát-
ku potřebné vybavení můžeme zapůjčit, vám budou stačit boty do tělocvičny 
se světlou podrážkou a pohodlné sportovní oblečení, obvykle tričko a kraťasy 
nebo tepláky s kapsami. A protože stolní tenis není drahý sport, zaplatí dítě 
u nás za celý rok 700 Kč. Najdete nás v tělocvičně U Dubu, ulice Družstevní 
936, vchod zezadu z levé strany. Začínáme 4. září.

Jestli máte zájem přidat se k nám i vy ze starších ročníků, určitě se nebojte 
přijít podívat, zahrát si, a třeba i zůstat… Tréninky dospělých jsou v pondělí 
od 18:30 hod. a v úterý od cca 17:30 hodin.

V souvislosti s tím se nesmím zapomenout zmínit i o družstvech dospě-
lých. V uplynulé sezóně měl náš oddíl dvě družstva – „Áčko“ se probojovalo 
na krásnou 3. příčku okresního přeboru druhé třídy a využilo šanci na po-
stup do elitní první třídy. „Béčku“ se podařilo udržet 9. pozici třídy třetí. Od 
září se k nim přidá nově vytvořené družstvo C, které začne v nejnižší soutěži. 

Tak jim držme palce, ať se svými výkony dobře zapíší mezi ostatní matadory 
soutěže. V současnosti má náš oddíl už 19 aktivních dospělých členů!

Více informací o tom, čím vším žije stolní tenis v Týništi, najdete již brzy 
na našich nových webových stránkách „www.pinectyniste.cz“.

Na závěr musím za sebe, jako za trenéra, všechny děti pochválit. Je až neu-
věřitelné, jak slušné, přátelské a aktivní děti jsem měl tu čest v našem Oddílu 
stolního tenisu mládeže v jeho začátcích vést. Obdivuji jejich pokroky, pro-
tože vše jsme budovali takříkajíc na zelené louce. V jiných oddílech s delší 
tradicí mají nováčci daleko jednodušší začátky. I proto, že mají vrstevníky, 
kteří jsou v oddílu déle a kteří se jim věnují, nebo kvůli starším spoluhráčům, 
od nichž se mohou skvěle učit. Naše děti nic z toho neměly, a přesto většina 
z nich dokázala znatelně zvýšit svou herní dovednost i fyzickou obratnost! 
Děkuji také všem rodičům za to, jak úžasně vychované mají děti, a  zvlášť 
i těm, kteří se jim postavili po bok a chtějí se v další sezóně zúčastnit společ-
ného stolně tenisového zápolení. Na spojení, které se mezi rodičem a dítětem 
utvoří při vzájemně prožitém sportovním klání, bude vzpomínat celý život. 
Věřte, že díky společnému sportu budete svým dětem blíž.

Ještě jednou díky vám všem a těším se na další společnou sezónu za zele-
nými stoly!

za Oddíl stolního tenisu SK Týniště nad Orlicí
Zbyněk Závodní

(zbynek.zavodni@seznam.cz, 777123701)
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MIROSLAV CIBULA - ŽELEZNÝ DĚDEK
FENOMÉN, KTERÝ PŘEKROČIL HRANICE SVÉHO MĚSTA

V čase, kdy byly psány tyto řádky, 
začalo období, kdy zrají maliny. Ty 
zahradní bývají krásné a  velké. Ty 
nešlechtěné jsou drobnější a  mívají 
lepší chuť. Podobně to chodí u  lidí. 
Dovolte mi krátké zastavení u osob-
nosti, přítele, který svým přístupem 
a činností ovlivnil nemalý počet dětí 
a dospělých. V minulých dvou člán-
cích jsme jej připomínali inkognito, 
pouze zkratkou ŽD. Nyní je identita 
i zkratka odhalena a my se můžeme 
pokusit letmo nahlédnout do zákuli-
sí jubilanta.

Prameny rodného okresu ro-
kycanského, resp. města Zbiroh 

uvádějí datum narození 8.  červen-
ce  1939. V  tomto městě si Mirek 
zhruba ve věku čtrnácti let také po-
prvé vyzkoušel gymnastické náčiní, 
na kterém v  letním období cvičili 
místní sportovci venku pod širým 
nebem… Někde tam se spojila cesta 
chlapce se sportem. Do Týniště nad 
Orlicí přichází roku 1974, ve svých 
pětatřiceti. V tomto roce vstupuje do 
místního oddílu ZRTV (Základní 
rekreační tělesná výchova – organi-
zace navazující na sokolskou tradici) 
a začíná se věnovat gymnastickému 
výcviku dětí (žactva). Zní to neuvě-
řitelně, ale faktem zůstává, že dětem 
hledajícím pohyb, úsilí, výzvu nebo 
třeba jen pobavení a kamarády, toto 
poskytl už 45 let. Snad to byla zčásti 
jeho profese v  armádě, snad sport, 
těžko říct, jisté je, že děti pod jeho 
vedením mají možnost poznat sys-
tematičnost, píli, odolnost i  smysl 
pro fair play. Pokud jde o překonání 
strachu před některými strach nahá-
nějícími prvky (salto, atp.) mluví za 
vše jeho komentáře k  postiženému 
bázní, cituji: „Strach? To je slovo, 
které neznám.“ Nebo: „Strach, to 
je sprostý slovo.“ Logicky tedy, po-
kud postižený argumentuje, že se 
bojí, odpověď zní: „Nemluv mi tady 
sprostě!“ Někdy kolem čtyřicítky 

začíná období Mirkových aktivních 
účastí na gymnastických veteraniá-
dách, kde vždy stojí na bedně, při-
čemž není výjimkou ani mezinárod-
ní účast. Naposledy se účastnil této 
soutěže v  77 letech (Liberec 2016, 
druhé místo). Od roku 1991 při-
bývají v Mirkově diáři každý čtvrtý 
rok kolektivně laděná gymnastická 
cvičení – Světové gymnaestrády…. 
Kromě nich není také jediného Vše-
sokolského sletu, který by během ži-
vota vynechal. A v neposlední řadě: 
každé úterý volejbal s bezva partou 
mužů. Není tedy divu, že když v Pra-
ze věhlasný fotograf Jan Saudek zor-
ganizuje sportovní soutěž „Železný 
senior“, Mirek vytře Pražákům zrak. 
Cituji z  tehdejších Lidových novin, 
říjen 2009:

Chcete i  v  pokročilém věku do-
kázat, že umíte kliky, shyby, výmy-
ky a ovládáte skok do dálky z místa 
i švihadlo? Těchto pět disciplín tvo-
řilo náplň soutěže Železný senior 
pro sportovce nad 70 let, jejíž úvod-
ní ročník se uskutečnil v  tělocvičně 
Sokola Královské Vinohrady. Jmé-
no prvního vítěze? Miroslav Cibula 
(70), plukovník v  záloze z  Týniště 
nad Orlicí. Bývalému gymnastovi 
zapsali 187 cm ve skoku do dál-
ky z  místa, 63 kliků, 23 shybů, 68 

přeskoků švihadla a  10 výmyků na 
hrazdě. „Doufal jsem, že bych mohl 
vyhrát, a splnilo se mi to,“ řekl šam-
pion, který denně cvičí v Sokole, kde 
vede místní děti. „Musím se udr-
žovat pohybem, jak jinak v  našem 
věku,“ dodal.

A  pokud jde o  vznik přezdívky? 
Sám jsem si ji nevymyslel. To jednou 
takhle jedu vlakem do práce. Dám 
se do řeči s mužem mezi šedesátkou 
a sedmdesátkou z Kostelce nad Orli-
cí. Přijde řeč na cvičení v Sokole a on 
se ptá: „A kdo že vás tam vede?“ Po-
vídám: „Mirek Cibula“ on na to: „No 
jo, železnej dědek, ten je věčnej.“ 
A od té doby těžko najít přiléhavější 
přezdívku…. Není divu, že?

Co říci na závěr? Snad Tvými slo-
vy, Mirku:

„Strach, to je slovo, který neznám. 
Nemluv mi tady sprostě. Lebku do-
zadu (pro zdárné provedení toče 
vzad na hrazdě). Ještě si nelehej, ještě 
nemáš funus. (komentář k  unave-
nému vrstevníkovi během nácviku 
sletu). Vrcholový sport je vrcholový 
ničení zdraví. Na obezitu?: Dlou-
hej bič a malej dvorek. Pro zdraví?: 
Střídmost v jídle, píle v námahách.

Díky za to, že drobné lesní maliny 
tak krásně voní.

Julek Šimko

datum- den čas název druh místo konání

7. 8. st 09:00-12:00 
13:00-16:30 Hraní společenských her - od pexesa po Ubongo (dětské odd.) zábava Městská knihovna

15. 8. čt 17:00 Muzikoterapie - bubnování - Mgr. Michal Štursa relaxace Městská knihovna

21. 8. st 09:00-12:00
13:00-16:30 Pohádkové hrátky - zakončené tombolou (dětské odd.) zábava Městská knihovna

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

29. 8. čt 18:00 Folk-rockový večer u Věže koncert Vodárenská věž

31. 8. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež 2019 tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V SRPNU 2019
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VZPOMÍNKA
Vzpomínka

Dne 12.  srpna  2019 vzpome-
neme desáté smutné výročí, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Jaroslav Ko-
pecký.

S  úctou a  láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou

manželka, dcera  
a syn s rodinami

inzerce
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Nebylo by pro nás lepší vrátit se do 
Egypta?

4. Mojžíšova 14,3

Je obnova k dobrému i obnova ke 
zlému. Je návrat k Hospodinu i ná-
vrat k  bohům. Návrat do svobody 
i  návrat do otroctví. Normalizací 
lze nazývat návrat do nenormálních 
poměrů. Izraelští předáci po průzku-
mu zaslíbené země straší pospolitost 
a  varují před obsazením Kenaanu. 
Jediný z nich, Káleb, se nebojí, není 
však vyslyšen. Lidé propadnou stra-
chu, reptají proti Mojžíšovi, považují 
cestu ke svobodě za omyl, touží se 
vrátit pod ochranná křídla mocnosti, 
ze které pod Mojžíšovým vedením 

prchají. Trestem za tuto zbabělost je 
čtyřicetiletá výchova ke svobodě na 
poušti – od dvacetiletých výše nikdo 
z Izraelců nevejde do země svobody. 
Strach je nejúčinnější pomocník zla. 
Jak snadno mu ti, kdo by měli spo-
léhat na Hospodina, propadnou! Jak 
je to dlouho, co jsme se i v naší zemi 
strašili nedozírnými následky vzdo-
rování diktátorské moci? Nakonec se 
ta moc rozsypala jak domeček z ka-
ret, ale následky našeho strachu si 
v sobě nosíme dodnes. A přitom je to 
ďábel, který nahání strach. Od Boha 
slyšíme: Neboj se! A přesto zbytečný 
strach působí i dnes tolik zlého.

Bože, prosíme, zbavuj nás vší ma-

lomyslnosti a všeho strachu. Dej nám 
srdce, která by spoléhala jen na tebe 
a tvou pravdu. Amen.

Píseň:
1. Ve jméno Krista doufáme, neb 

v něm své spasení máme. Z toho nás 
žádný nesvede, snáze nebe, země 
odejde, než nás kdo z toho vyvede.

2. Pro něho všecko snášíme, neb 
slibům jeho věříme, že nás v ničem 
neopustí, pravdě své dá přece růsti, 
neb ona má vítěziti.

3. Nedbejmež na strach žádného, 
majíc’ Krista Pána svého, toho přesil-
ného krále; nevěrných zlostí namále, 
pravda jeho půjde dále.

4. Amen, Kriste, tě prosíme, sli-

bům tvým se důvěříme, že pravdě 
průchod způsobíš a  tudy věrné utě-
šíš, nepřátele své zarmoutíš.

 
Píseň z Evangelického zpěvníku č. 

244 Ve jméno Krista doufáme (ná-
pěv 13. stol. / 1524 / 1541, text B. Jan 
Augusta, Kundrát z Krajku a Václav 
Tým (?) složili prý při poselství ke 
králi Ferdinandovi  I. s  Bratrskou 
konfesí r. 1535 / 1541 / 1659).

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

25.  8.  – 10:30 h, káže host Hugo 
Švec.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

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

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC SRPEN 2019

1. – 2. 8. Prázdniny v MC Ratolest!

5. –9. 8.

Příměstský tábor:
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…
Plánujeme:
seznámení s Včelkou Májou a dalšími postavami
Včelky – jak vyrůstají a žijí
písničky, knížky, CD a DVD
společné malování oblečení, tvoření, hry…
výlet, hosté (včelaři…), hledání včel v Týništi a okolí
… a mnoho dalšího!
Cena tábora: 300,– dítě, zápisné dítě: 50,– .Obědy vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování ve stodo-

le. Program: 9-12, polední klid, 14-17h.
Hlavní vedoucí: Jana Matušková

12. – 16. 8. Prázdniny v MC Ratolest!

19. – 23. 8.

HERNÍČEK - je prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST

pro děti od 3 do13 let. Je podpořen z projektu: Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., (zajištění 2 vedoucích, 
výtvarných a tvořivých pomůcek, sportovních potřeb…). Čas: 8 – 16 h. (dle domluvy a potřeby i jiný čas)

Program HERNÍČKU:
• hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků…)
• návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…)
• výtvarné činnost, tvoření, malování…
• společné obědy z GC, stravování ve stodole

Vedoucí: Jana a Magdaléna Matuškovy

16. – 30. 8. Výlety, letní kino, herna (rozpis bude vyvěšen).
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Koncem loňského roku si výbor 
SK Petrovice uvědomil, že kvůli 
parným a  suchým létům je po-
třeba začít se zaobírat myšlenkou 
automatického systému zavlažová-
ní. Nápad se nezaložil do šuplíku, 
ale začalo se s  poptávkou u  firem, 
které v  okolí již podobný projekt 
realizovaly. Tuto zdlouhavou ad-
ministrativní činnost na sebe vzali 
Michal Procházka a  Mirek Pacho-
lík. Podařilo se vybrat firmu Irriga, 
s.r.o., která uskutečnila projekt za-

vlažování např. v Lípě k všeobecné 
spokojenosti. Zvolená firma Irriga, 
s.r.o., se oslovila za účelem upřes-
nění detailů, předání dokumentace 
a stanovení ceny díla.

S  odvahou a  pokorou výbor 
SK požádal pro tento projekt MÚ 
Týniště nad Orlicí o  finanční pří-
spěvek. Byla provedena jednání 
o  nutnosti projektu jako celku, 
který nelze rozdělit. Vše nakonec 
dobralo zdárného konce a finanční 
pomoc města byla přislíbena a pře-

dána.
12.  6.  2019 projekt odstartovala 

firma Stavoka, kdy její šéf Mirek 
Šrámek provedl nezbytné příprav-
né práce. Od 17. 6. 2019 nastoupi-
la firma Irriga, která dostála slibu 
a dílo předala 20. 6. 2019 v odpo-
ledních hodinách tak, jak bylo 
v  plánu. Od okamžiku převzetí 
úspěšně dokončeného projektu 
se může zavlažovat zejména večer 
a v noci, kdy se vypaří méně vody, 
než z  horké půdy a  celý trávník 

získá dostatečnou dávku potřebné 
vody před dalším horkým dnem.

Velké poděkování patří MÚ 
Týniště nad Orlicí za většinovou 
finanční záštitu, kterou výrazně 
vypomohl SK, financujícímu zby-
tek projektu. Poděkování patří také 
všem, kteří přispěli pomocnou ru-
kou, a hlavně všem kropičům, kteří 
se podíleli na lopotném zavlažová-
ní - snad byl pan Jiří Vít posledním.

Děkujeme.
Výbor SK Petrovice

NA POČÁTKU BYLA SLOVA, ČAS A VODA

21.  května jsme s  dětmi vyrazi-
li do Přírodovědného muzea a  na 
Babiččin dvoreček do Doudleb 
nad Orlicí. V  muzeu je expozice 
vycpané zvěře z lesů, luk i od vody, 
ve vitrínách objevíte motýly, můry, 
pavouky či různé brouky, mořské 
živočichy nebo kameny z  celého 
světa – prostě rozsáhlou přírodní 
krásu. V  obrovské vitríně s  make-
tou doudlebského zámku nalez-
nete panenky z kukuřičného šustí, 
které znázorňují dřívější život na 
vsi v  průběhu roku. Na Babiččině 
dvorečku na návštěvníky čekají 
kozy s kůzlaty, kráva s teletem, husy 
pomořanské i  české, králíci, ovce 
s  jehňaty, dvě prasata a oslík. Kdo 
jste v Doudlebách ještě nebyli, vřele 
doporučujeme.

27.  května jsme vyjeli do spřá-
telené ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí na 
společnou muzikoterapii s  panem 

Hladíkem. Měli jsme možnost si 
poslechnout a  pak i  detailně pro-
zkoumat a  vyzkoušet různé ná-
stroje. Kromě tibetské mísy, sitáru 
a hang drum to byly píšťalky zvané 
koncovky, fujara a  různá pískát-
ka a  troubítka vyrobená většinou 
z  PVC trubek, brček nebo nafu-
kovacích balónků. Super zážitkem 
bylo společné bubnování do nízko-
nákladových bubnů – desetilitro-
vých kbelíků :)

12.  června nás na své zahradě 
v Týništi čekal včelař pan Vondrá-
ček, který nás loni i  se včelkami 
navštívil ve školce. Letos jsme se 
k  němu vydali na parádní celo-
denní výlet. Viděli jsme včely ve 
speciálně upraveném ukázkovém 
úlku, hledali královnu, zkusili si 
zatočit klikou medometu, zakouři-
li dýmákem, ochutnali med přímo 
z plástve, koupali se v Albě, houpali 

na houpačkách a poobědvali bram-
boráky připravené na ohni. Tímto 
panu Vondráčkovi velice a zdvořile 
děkujeme za milé přijetí a  úžasně 
strávený den.

18.  června jsme opět navštívili 
žďárskou školu, do níž přijel pán 
z Brna s vesmírným stanem. V tě-
locvičně školy na nás čekal obří na-
fukovací stan, na něhož „stropě“ se 
promítal pohádkový příběh o  ves-
míru, hvězdách, kometách a plane-
tách. Po projekci jsme si na školní 
zahradě hráli na Sluneční soustavu. 
Vesmírné téma nás neopustilo ani 
na obecním hřišti, kde se z  kolo-
toče stala raketa, která letěla až do 
černé díry a zase zpět.

V  pátek 21.  června nastal letní 
slunovrat, který jsme oslavili v are-
álu tábora u bělečského mlýna slav-
ností zvanou Kupadla. Navštívili 
jsme blízkou studánku, jejíž kouzel-

ná moc by nás měla v příštím roce 
ochránit před nemocí, uvili věnce, 
vyrobili lodičky z  kůry a  vosko-
vých svíček, uvařili a  snědli kotlík 
polévky všelijačky, obřadní koupelí 
v  rybníce se pokusili zajistit vláhu 
pro letošní sklizeň, pouštěli lodič-
ky s přáním k zemřelým předkům, 
a s těmi, kdož zůstali přes noc, pěli 
u ohně písně známé i neznámé.

Poslední středu horkého posled-
ního školního týdne jsme strávi-
li na třebechovickém koupališti, 
a  slavnostně jsme se rozloučili 
s  holčičkami, které odcházejí do 
školy a pasováním kluků, z nichž se 
stanou v příštím roce předškoláci.

Krásné léto všem čtenářům přejí 
všichni z  třebechovického Leso-
kruhu.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

LESOKRUH V KVĚTNU A ČERVNU
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Poslední měsíc školního roku nás 
navštívil mini cirkus, který měl pro 
děti připravený skvělý program. Vi-
děli jsme šikovné pejsky, kteří ba-
lancovali na balónu, poníka, který 
uměl počítat, lamu a  také opičku 
Žofinku v  krásných červených ša-
tech. Některé děti se dokonce staly 
na chvíli kouzelníky. Pro děti byl 
také nachystaný skákací hrad.

 
V  posledním červnovém týdnu 

nás čekal Zvoneček- rozloučení 
s předškoláky. Děti pilně celý měsíc 
trénovaly. Téma bylo jasné – Cesta 
kolem světa. Rodiče se tak mohli 
na chvíli přenést do Anglie, kde jim 
děti zazpívaly anglickou písničku, 

zavítali také do Turecka, Grónska 
nebo si mohli poslechnout africké 
bubnování. Jak krásně se dá tančit, 
nám ukázaly mexické tanečnice. 
Zavítali jsme také k  indiánům. Na 
konci cesty jsme se vrátili do Čech 
a  děti nám předvedly, jak se tančí 
polka. Na závěr vystoupení bylo 
pro děti připraveno překvapení 
v podobě sladkého dortu.

Školní rok utekl velmi rychle 
a  my už se můžeme těšit zase na 
září, až poznáme nové děti. Ovšem 
teď už se hlavně těšíme na prázd-
niny!

Za kolektiv MŠ U Dubu
Slezáková Šárka

ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DUBU

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

inzerce
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Pánevní dno jako nové – dne 
6.  6. proběhla úspěšná přednáš-
ka lektorky Jolany Novotné, která 
překvapivě v  letošním roce strhla 
rekord v počtu účastníků, respekti-
ve účastnic. Sešly se výjimečně jen 

ženy, i když jsme byly poučeny, že 
pánevní dno může pozlobit i muže. 
Vytvořila se důvěrná atmosféra, 
kdy se nejen zlehka cvičilo, smrka-
lo a kašlalo, abychom poznaly, kde 
jsou svaly pánevního dna uložené 

a  jak s  nimi máme pracovat. Také 
jsme se naučily zbavit se zažitých 
zlozvyků a  poslouchat své tělo. 
Padlo mnoho dotazů a také dopo-
ručení, co a jak dělat, abychom byly 
zdravé. A  to je v dnešní době nej-

důležitější.
Ženy projevily velký zájem o dal-

ší přednášku této lektorky na téma 
Diastáza, rozestup břišní stěny. Ta 
už je domluvená na duben příštího 
roku.

Botanická vycházka – v  pátek 
14.  6. se konala letní botanická 
vycházka do písčitých borů u Al-
brechtic nad Orlicí. Za horkého 
a  slunného odpoledne procházel 
botanik Honza Doležal s  celkem 
23 účastníky bory, okraje lesních 

písčitých cest, rozvolněné trávní-
ky, ale také intravilán Albrechtic 
nad Orlicí. Ze vzácných a  zají-
mavých rostlin účastníci exkurze 
viděli kriticky ohrožený nehtovec 
přeslenitý, dále především dru-
hy vázané na rozvolněné písčiny, 

mezi které patří například palič-
kovec šedavý, rozrazil jarní, nebo 
radyk prutnatý, který roste na 
celém Rychnovsku pouze v  Al-
brechticích nad Orlicí. Velkým 
překvapením byl také nález silně 
ohroženého kakostu měkkého 

těsně před koncem exkurze.
Přeji vám všem krásné letní 

dny a  těším se na další setkávání 
u nás v knihovně.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V ČERVNU
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Milí čtenáři,
jsou zde opět prázdniny, čas do-

volených a odpočinku, čas na pře-
čtení pěkné knihy. Přijďte nás na-
vštívit a vybrat si z veliké nabídky 
knižních titulů, časopisů a stolních 
her. Rovněž můžete navštívit naše 
prázdninové akce pro děti.

Nejpůjčovanější tituly v dětském 
oddělení 2018-19

Časopisy: Čtyřlístek, ABC
Disney: Pohádky na dobrou noc, 

Devatero vílích pohádek, Zlobivé 
pohádky o  princeznách, My Little 

pony, Ledové království, Hledá se 
Nemo

Brezina, Thomas: Případ pro 
Tebe a  Klub tygrů - Strašidelný 
obchod, Volání zlaté sovy, Pirátský 
poklad, Záhada divokých duchů

Motanice: Přírodověda, Motáme 
s Krtečkem

Další tituly:
Rowlingová, J. K.: Harry Potter
Kinney, Jeff: Deník malého po-

seroutky
Russell, R. R.: Deník mimoňky, 

Maxovy trable

Cobb, Amelia: Ema a její kouzel-
ná ZOO

Příběhy se šťastným koncem: Za-
chráněná sovička, Našlo se koťátko, 
Osamělý králíček, Uzdravený po-
ník

Cenkl, Jakub: Umíš se správně 
chovat?

Špaček, Ladislav: Dědečku vy-
právěj, Dědečku ještě vyprávěj

Walliams, David: Malý miliardář, 
Ďábelská zubařka, Pan Smraďoch, 
Babička Drsňačka

Pilkey, Dav: Kapitán Bombarďák

Kratochvíl, Miloš: Prázdniny 
blbce č. 13

Awdry, W.: O mašince Tomášovi
Komiksy: Čtyřlístek, Angry Bi-

rds, Simpsonovi, Večerníčkův po-
hádkový špalíček

Povinná četba: Malý princ, Ezo-
povy bajky, Staré řecké báje a  po-
věsti, Fimfárum

Budu se na vás těšit každou stře-
du od 9 do 12 a od 13 do 16.30 ho-
din v dětském oddělení.

Jana Novotná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Máme za sebou půlroční období roku 2019. Dovolte nám předložit trochu statistiky.

Nejpůjčovanější tituly za 1. pololetí roku 2019:
pořadí Titul časopisu vypůjčeno pořadí Název knihy autor vypůjčeno

1. Vlasta 219 x 1. Cukr a sůl Táňa Keleová- Vasilková 16 x
2. Téma 195 x 2. Dívka v ledu Robert Bryndza 15 x
3. Květy 172 x 3. Nejlepší víkend Patrik Hartl 15 x
4. Instinkt 148 x 4. Lži Táňa Keleová- Vasilková 14 x
5. Ona dnes 123 x 5. Slepá mapa Alena Mornštajnová 13 x

Návštěvníci knihovny:
Registrovaní čtenáři Uživatelů

celkem
Půjčovny a studovny Internet v knihovně Kulturní akce celkem: 71 On-line služby

(virtuální návštěvy)

celkem Do 15 let návštěvníků

667 178 10 451 4 855 346 1 483 3 767

Služby čtenářům-výpůjčky:

Celkem
Dospělí Děti

Periodika Zvukově Jiných dokumentů
Naučná literatura Krásná literatura Naučná literatura Krásná literatura

21 109 2 229 11 527 292 3 144 3 746 152 19

Jsme moc rádi že, využíváte služeb Městské knihovny v Týništi nad Orlicí a patří vám za to velké poděkování.
Věra Bouzková
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Muzikoterapie – bubnování | 15. 8. v 17:00 h
Přijďte se zastavit, uvolnit, naladit se a nabrat síly…

Nástroje budou k zapůjčení - Djembe (africké bubny), ruční rámové bubny (tzv. šamanské) 
a další jednoduché perkusní (i jiné). Pokud ale máte buben vlastní (nebo nějaký další vhodný 
nástroj), vezměte ho s sebou, ať nezahálí. Předchozí zkušenost není nutná, vhodné i pro 
začátečníky – malé, velké… Po společném spontánním bubnování se pak v druhé části, 
vsedě či vleže ponoříte do magického světa zvuků, tónů a rytmů... na cestě do vlastního nitra. 

Používané hudební nástroje: zvonkohry Koshi, tibetské mísy, zvonky a činelky, gongy, 
kalimba, dešťové hole, deštný sloup, hromový buben, brumle, hudební luk a ústní harfa, 
australský frčák, mořský buben, navažská flétna, ruční (šamanské) bubny, djembe (africké 
bubny), koncovky... 

S sebou doporučujeme: pohodlné oblečení, polštářek, deku, karimatku.

Prosíme o nahlášení dopředu, kapacita max. 40 osob.  
e-mail: knihovna@knihovnatyniste.cz, tel. 494 377 133

Mgr. Michal Štursa
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Taneční tábor v Říčkách má své 
zaběhnuté rituály. Tanečnice jsou 
rozděleny do týmů podle věku 
a  každý má svůj název a  pokřik. 
Letošní rok hlášení týmu Leno-
chodů mělo relaxační nádech při 
ranním i večerní nástupu. „Neruš-
te nás lenochody, máme dneska 
líné hody. Dáme si 5 knedlíků, je tu 
hodně jedlíků. Visíme tu bez trič-
ka, podrbte nám zádíčka.!“ A pak 
přišlo náruživé zívnutí a drbání na 
zádech. V hesle bylo opravdu dost 
pravdivých tvrzení, zejména to 
o  jedlících, když se podařilo s vy-
pětím všech sil nasbírat borůvky 
na borůvkové knedlíky, protože le-
tošní úroda byla skrovná a velikost 
broků také není pro sběr ideální. 
Bez trička a  jenom v  plavkách to 
byl letošní obvyklý úbor, což na 
horách, kde je obvykle tak o  pět 

stupňů méně než v  nížině, bylo 
také nevídané. Ale zkuste si vzít 
něco jiného, když je ve stínu 33 
stupňů. Ideální situace na tvorbu 
vodních zahrádek v Hlubokém po-
toce. A do toho samozřejmě různé 
druhy tanečních kreací od mo-
derního tance, přes street, zumbu 
a také country.

Napilno bylo i v gymnastice, kdy 
si nejstarší tým připravoval svoje 
vlastní gymnastické choreografie. 
Jméno, které si letos starší děvčata 
zvolila, také dokonale ladilo s  ná-
plní táborového programu. Lišky 
byly mrštné, zvědavé, bystré a ne-
obvykle akční. Jejich pokřik hovo-
řil za vše. „Jmenujem’ se lišky a pi-
jem’ valašské kyšky. V lese hledáme 
kešky, je to sakra těžký. V  zimě 
preferujem’ běžky, v  létě jdeme 
radši pěšky. Svlíkneme si svršky, 

my jsme pěkný mršky, o-ou.“
Zásadní výzvou se stalo vstávání 

ve 3 ráno a putování na vítání boha 
Ra, čili východ slunce, pozorovaný 
z  Anenského vrchu. Zážitek, když 
se rudý pomeranč vynořil na vý-
chodním obzoru a prudce stoupal 
po obloze, lze jen těžko popsat. 
Samozřejmě, že brzká hodina vstá-
vání si vybrala svou daň a  únava 
se dostavila, zvláště poté, co byl 
vyhlášen boj o  přežití a  vařilo se 
na ohništi. Děvčata obstála skvěle 
a  jejich bramboračka a  buřt guláš 
byly dokonalé. Navštívili jsme také 
menhiry v Říčkách a Kunštátskou 
kapli, kde jsme se kochali výhle-
dem na nádhernou kopcovitou 
krajinu.

Jako každý rok se také běhaly 
postřehové a azimutové závody se 
vzkazy a  úkoly v  morseovce. Ve-

čery se nesly v  duchu tanečních 
party. Jedna dokonce narozenino-
vá s výzdobou, slavnostním menu 
a  přípitkem a  vším, co k  tomu 
patří. Další byla v  režii modelek. 
Modelky letos s  sebou vzaly i  své 
mazlíčky. Ty menší plyšové, kte-
rým ušily oblečky a  ozdobily je, 
a  protože pro větší je největším 
mazlíčkem jejich mobil, úkol zněl 
připravit si krátký taneček na vlast-
ní vybranou hudbu.

A tak jsme si ani nevšimli, že už 
je zase konec tábora. Tak se ales-
poň těšíme na první setkání se vše-
mi, kteří chtějí tancovat 11. 9. 2019 
v 15 hodin v tělocvičně ZŠ na prv-
ní schůzce, společné pro všechny 
tanečnice CCG Dance.

Dana Černohousová
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inzerce

Zpravodaj Týniště nad Orlicí 93x66 mm 4B 2019 „Tchán“

Dokážeme 
poradit každému

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

ŽÁCI ZUŠ HRÁLI V KOSTELE V KŘIVICÍCH
Konec školního roku se v Křivicích nesl v duchu hudebního vystoupení 

dětí navštěvujících Základní uměleckou školu v Týništi nad Orlicí.
S velkým respektem jsem se v zimě vydala za panem ředitelem Plaši-

lem s nápadem, zda by se jeden ze žákovských koncertů mohl uskutečnit 
v Křivicích v kostele. K mému milému překvapení jsem nemusela pana 
ředitele ani přemlouvat.

V pondělí 17. června se do posledního místa naplnil kostel sv.Vavřince 
v Křivicích a vystoupení nejen křivických dětí mohlo začít. Prostředí kos-
tela dalo celému koncertu krásnou atmosféru.

Chtěla bych moc poděkovat celému učitelskému sboru, že nás podpořili 
a přijeli do Křivic. Budeme doufat, že se příští rok opět všichni v Křivicích 
potkáme.

Simona Gavláková
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16:00 BLACK BUŘIŇOS (DIXIELAND / TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ)

17:45 ZELENINA (ROCK-ALTERNATIVE /ČECHTICE) 

19:30 FACTORIAL! ORCHESTRA (FUNK-JAZZ/HRADEC KRÁLOVÉ)

21:00 STO ZVÍŘAT (SKA/PRAHA)

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SMOT ART TNO A DDM TNO | JÍZDY KOČÁREM TAŽENÝM KOŇMI | SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA 
AIRSOFTOVÁ STŘELNICE A NERF ZBRANĚ - DÉČKO RNK | JÍZDA NA PONÍCÍCH | TLAPNET – STÁNEK VR | STREET PARKUR 
(UKÁZKA, VYSTOUPENÍ) | HRY PRO DĚTI - DDM | HASIČI  | VATA A BALONKY | DOBRŮTKY OD MAMINKY - MC RATOLEST 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

MĚSTSKÝ PARK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
21. ZÁŘÍ 2019  |  15:00  |  VSTUP ZDARMA
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