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ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Ochotníci z Temna nabrousili 
Vraždící břitvu

51. ročník



OBRAZEM

NOVÁ HRA TÝNIŠŤSKÝCH OCHOTNÍKŮ SE JMENUJE VRAŽDÍCÍ BŘITVA
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U S N E S E N Í    č.   24
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 21.11.2011 

A) Schvaluje

1. Komisi pro posouzení nabídek na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kul-
turního domu Týniště nad Orlicí“ ve složení: Ing. Josef Tošovský, Ing. Jaroslav Matička, Ing. Vladimíra 
Lesenská, Pavel Nadrchal, Libor Stolín, Zdeněk Hejna.
2. Rozpočtová opatření č. 49 - 53/2011 k 21.11.2011.
3. Přijetí daru pro příspěvkovou organizaci KC Týniště nad Orlicí v částce 7.000 Kč (Lékárna Týniště nad 
Orlicí, Techškola, s.r.o., Týniště nad Orlicí) na 44. týnišťský divadelní podzim.
4. Čerpání daňové úspory z rezervního fondu příspěvkové organizace KC Týniště nad Orlicí v částce 
7.282,41 Kč na nákup světelného pultu a stojanů.
5. Uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem o přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje JSDH Týniště nad Orlicí pro rok 2011 s dotací 19.505 Kč.
6. Pronájem pozemků p.č. 2260/16 o výměře 4.131 m2, 1513/5 o výměře 431 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
pro *** za cenu 400 Kč za rok s platností od 1.1.2012.
7. Pronájem pozemků podle přílohy o výměře 14.340 m2 v k.ú. Rašovice u Týniště nad Orlicí pro Země-
dělské družstvo Mostek za cenu 2.354 Kč za rok s platností od 1.1.2012.
8. Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory Týniště nad Orlicí, Čs. armády 937, uzavřené s Lékár-
nou Týniště nad Orlicí, s.r.o., dohodou k 31.12.2011.

B) Revokuje

Usnesení Rady města Týniště nad Orlicí č. 23 uvedené pod bodem A 4 ze dne 31.10.2011.

C) Zamítá

Poskytnutí finančních prostředků v částce 9.000 Kč pro MěÚ Nymburk na krytí neinvestičních výdajů ZŠ
Nymburk, Tyršova 446, předepsaných na žáka školy s trvalým pobytem v Křivicích.

D) Bere na vědomí

1. Výroční zprávu ZUŠ Týniště nad Orlicí za období 2010/2011.
2. Zprávu z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace MěBP Týniště nad Orlicí ze dne 26.10.2011 
s tím, že budou odstraněny drobné nedostatky zjištěné kontrolou a radě města bude v termínu do 
31.12.2011 podána zpráva o odstranění nedostatků.
3. Zápis z jednání finančního výboru č. 8 ze dne 14.11.2011.
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.11.2011.
5. Dopis k aktivitám MŠ U Dubu v rámci projektu Nadané dítě.

E) Ukládá 24/11

1. Zveřejňovat zadávání veřejných zakázek na portálu Veřejné zakázky (zakázky nad 30 tis. Kč). T: od 
1.1.2012, Odpovídá: Hejna Z.
2. Projednat záležitosti týkající se zvýšení limitu mzdových prostředků pro KC Týniště nad Orlicí v souvis-
losti s vydáváním Zpravodaje města. T: 5.12.2011   Odpovídá: Ing. Matička J.
3. Projednat záležitosti týkající se žádosti Obce Albrechtice nad Orlicí o spolupráci při ochraně veřejného 
pořádku v obci. T:5.12.201Odpovídá: Ing. Matička 
4. Projednat na zasedání ZM prodej bytu 868/4. T: 12.12.2011   Odpovídá: Ing. 
Matička J.
5. Projednat na zasedání ZM poskytnutí daru 2.000 Kč pro *** (vydání CD - studánky). T: 12.12.2011 
Odpovídá: Ing. Matička J.

U S N E S E N Í   č.  25
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 5.12.2011

A) Schvaluje

1. Rozpočtová opatření č. 54 – 58/2011 k 5.12.2011.
2. Odpisový plán Města Týniště nad Orlicí.
3. Likvidaci nepotřebných a nepoužitelných materiálových zásob Služeb města Týniště nad Orlicí v část-
ce 17.693,95 Kč (vodoinstalační materiál).
4. Změnu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí v částce 
185.000 Kč (přesunem účetní položky rozpočtu 521 300 - veřejně prospěšné práce – 70.000 Kč, zúčtová-
ní dotací poskytnutých Úřadem práce – 115.000 Kč).
5. Prodej hasičské stříkačky Obci Zdelov za 11.000 Kč (podmínkou prodeje je vrácení vyměněných kom-
ponentů na hasičské stříkačce).
6. Přijetí nepeněžitého daru příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí (obrazy od paní Bártové).
7. Změnu limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí navýšením o fi-
nanční částku 178.018 Kč (zohlednění mzdových náhrad daných zákonem).
8. Změnu ceníku úhrad příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí za úkony poskytované v domově 
pro seniory a pečovatelskou službu s platností od 1.1.2012.
9. Vyřazení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí – chladící vitrína (ne-
funkční, neopravitelná).
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefonica ČR, a.s., Praha, za užívání pozemků v majetku města 
za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení za jednorázovou náhradu v částce 460 
Kč.
11. Poskytnutí odměn za II. pololetí pro vedoucí příspěvkových organizací (Městský bytový podnik, Služ-
by města, Městská knihovna).
12. Čerpání fondu reprodukce příspěvkové organizace MŠ – Město Týniště nad Orlicí v částce 70.000 Kč 
na podlahářské práce, malířské práce, opravu pece, údržbu zahrady.

B) Zamítá

1. Poskytnutí finančního příspěvku na využívání sociálních služeb v roce 2011 pro Farní charitu Rychnov
nad Kněžnou.

C) Bere na vědomí

1. Výzvu o.s. LUNGETA Praha k připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
2. Sdělení vedoucí finančního odboru ve věci přípravy rozpočtu na rok 2012.
3. Žádost oddílu kanoistiky o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012.
4. Žádost o řešení problémů v bytech DPS Na Netřebě s tím, že v této věci bude odeslán vysvětlující 
dopis.
5. Zprávu z veřejnoprávní kontroly Služeb města Týniště nad Orlicí.
6. Zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 21.11.2011 s tím, že předložená doporučení radě 
města projedná na příštím jednání komise MUDr. Otava.
7. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.11.2011.

D) Ukládá 25/11

1. Projednat na zasedání zastupitelstva města:
a) výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu
b) záměr směny pozemků p.č. 560/2 za pozemky 584/1, 581/5 (část) v k.ú. Petrovice n.O.
c) veřejnoprávní smlouvu s obcí Albrechtice nad Orlicí (činnost MP)
d) rozpočtové provizorium na rok 2012
e) odepsání nedobytných pohledávek Města Týniště nad Orlicí
f ) změnu limitu mzdových prostředků pro MP
g) záměr prodeje pozemku p.č. 2015/54 v k.ú. Týniště nad Orlicí
h) koupi pozemků pod komunikacemi v k.ú. Petrovice n.O.
i) OZV o místním poplatku za VHP T: 12.12.2011  Odpovídá: Ing. Matička J.
2. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012:
- finanční příspěvek pro SK Týniště nad Orlicí
- finanční příspěvek pro o. s. Paintball game Týniště nad Orlicí
T: leden 2012 Odpovídá: vedoucí FO

U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 12.12.2011

A) Schvaluje

1. Záměr prodeje objektu čp. 43 v Rašovicích za nejnižší nabídkovou cenu 400.000 Kč.
2. Prodej bytové jednotky 3+1 č. 904/17 v bytovém domě čp. 904 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu 
na pozemcích a společných částech domu do majetku *** za cenu 880.800 Kč (73,40 m2) a poplatky s 
prodejem spojené.
3. Prodej bytové jednotky 2+1 č. 868/4 v bytovém domě čp. 868, čp. 869 a čp. 870 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
včetně podílu na pozemcích a společných částech domu do majetku *** za cenu 672.000 Kč (56 m2) a 
poplatky s prodejem spojené.
4. Darovací smlouvu na poskytnutí daru v částce 2.000 Kč pro *** na částečnou úhradu související s 
vydáním CD „Studánky v regionu“.
5. Směnu pozemku p.č. 677/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí v ceně 900 Kč, který je v majetku 
***, za pozemek p.č. 620/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v majetku města Týniště nad 
Orlicí v ceně 1.050 Kč (dle GP 1473-147/2010). Poplatky, podání daňového přiznání a daně s převodem 
spojené uhradí ***.
6. Směnu pozemku p.č. 1679/5 o výměře 14 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí a pozemku p.č.  1678/10 o výmě-
ře 9 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí v ceně 3.450 Kč, který je v majetku manželů ***, za pozemek p.č. 1679/4 o 
výměře 13 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v majetku města Týniště nad Orlicí v ceně 1.950 Kč (dle GP 
1504-113/2011). Poplatky, podání daňového přiznání a daně s převodem spojené uhradí manželé ***.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2012.
8. Poskytnutí finančních příspěvků pro KC Týniště nad Orlicí podle specifikace „Rozpočtová opatření č.
61“.
9. Zvýšení limitu mzdových prostředků pro městskou policii podle specifikace „Rozpočtová opatření č.
62“.
10. Rozpočtová opatření.
11. Přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za výherní hrací přístroj, koncový interak-
tivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
13. Volbu člena zastupitelstva města Ing. Jaroslava Matičky pro spolupráci při pořízení územního plánu 
města.
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou MATEX, s.r.o., Hradec Králové dne 17.2.2011 na akci
„Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí.
15. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ATELIÉR ZÍDKA, architektonická kancelář, s.r.o., Hradec Králové, jako
zhotovitelem projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kulturního domu Týniště nad Orlicí“ za 
cenu 986.400 Kč včetně DPH.
16. Odepsání nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí v částce 
18.667 Kč.
17. Odepsání nedobytných pohledávek Města Týniště nad Orlicí v částce 476.257 Kč (Martin Petr, Andro-
meda, Velká Jesenice – 102.090 Kč, Josef Hejtmánek, Malé Svatoňovice – 374.167 Kč).
18. Uzavření dodatku ke smlouvě o pronájem Kempu písák za podmínky platnosti  provozního řádu 
paintballového hřiště schváleného RM č. 82 dne 12.7.2010, s termínem do 31.12.2012.
19. Volbu paní Ivany Kupkové za členku Osadního výboru Štěpánovsko.
20. Darovací smlouvy č. Př. 57/07 a Př 36/02/a, kterými se převádějí pozemky v majetku Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových ČR do majetku Města Týniště nad Orlicí.
21. Zadání územního plánu Týniště nad Orlicí dle § 47, odst. 5), v souladu s § 55, odst. 2), zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
22. Záměr směny pozemků p.č. 560/2 za pozemek 584/1 a část pozemku p.č. 581/5 v k.ú. Petrovice n.O., 
s doplatkem dle znaleckého posudku.
23. Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Albrechtice nad Orlicí na výkon činnosti městské policie.
24. Záměr prodeje pozemku p.č. 2015/54 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 21 m2 za cenu 150 Kč/m2 a 
poplatky s prodejem spojené.
25. Koupi pozemku p.č. 787/12 o výměře 472 m2 v k.ú. Petrovice n.O. od *** do majetku města za cenu 
50 Kč/m2 (23.600 Kč).
26. Koupi pozemku p.č. 787/10 o výměře 77 m2 v k.ú. Petrovice n.O. od *** do majetku města za cenu 
50 Kč/m2 (3.850 Kč).
27. Koupi pozemku p.č. 787/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Petrovice n.O. od *** do majetku města za cenu 
50 Kč/m2 (1.100 Kč).
28. Koupi pozemku p.č. 787/13 o výměře 9 m2 v k.ú. Petrovice n.O. od *** do majetku města za cenu 50 
Kč/m2 (450 Kč).

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.

Ing. Jaroslav Matička
           starosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohle-
dem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Originál usnesení je k na-
hlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

A zas je tu nový rok

Přelom starého a nového roku zna-
mená pro většinu lidí bilancování, 
hodnocení roku uplynulého a přání 
a předsevzetí do roku příštího.
Doby, kdy jsem si dával předsevzetí, 
jsou už dávno pryč. Dobré úmys-
ly vydržely většinou týden až dva 
a pak se stejně všechno vrátilo do 
starých kolejí. Tak teď už vždycky 
jen rychle zhodnotím minulý rok a 
raději se dívám dopředu a spřádám 
plány na dobu následující. No a mís-

to předsevzetí mám do nového roku 2012 především přání. 
Přál bych si na prvním místě pevné zdraví sobě i všem mým 
blízkým. Přál bych si mít hodně tvůrčí energie. Přál bych si, 
aby se svět ještě úplně nezbláznil. Přál bych si slunečné jaro 
a příjemně teplé a dlouhé léto. Jak rád bych byl, kdyby lidé 
měli dobrou vůli. Potom by dělali jen samé dobré věci a vše 
by bylo v pořádku. Ale to už je spíš z říše snů. Každopádně 
tohle vše jsou věci, které nemůžu ovlivnit a tak zůstává jen 
u těch přání.
Ale mám i přání, která ovlivnit můžu a na kterých hodlám 
pracovat. Jsou to takové obyčejné věci, jako je cestování, 
rozvíjení aktivit se spolkovými přáteli na našich cílech, třeba 
i zdokonalení fotografování nebo dokončení rekonstruk-
ce veterána. Možná jsou to malé věci, ale i ty jsou součástí 
našeho běžného všedního života. Tvrdím, že je nesmírně 
důležité mít vlastní uspokojení a dobrý pocit při jakékoliv 
činnosti.
A tak přeju i vám do nového roku nějakého hodného stráž-
ného anděla, který pohlídá to, co nemůžete ovlivnit. Ať tedy 
do roku 2012 vykročíte zdraví a spokojení, ať se vaše sny a 
všechna ta drobná přání a přáníčka promění ve skutečnost 
a jsou zaslouženou odměnou za všechno vaše každodenní 
snažení!
Milí čtenáři, já i celá redakční rada se těšíme  na vaši přízeň 
v letošním roce 2012.

Libor Koldinský
šéfredaktor

ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, 
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příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich 
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ků. Foto na titulní straně: Jan Dušek. 

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

je po Vánocích, kdy se trochu zbrzdí ob-
vyklé tempo běžného života. Věřím, že 
jste si tyto krásné svátky příjemně užili 
spolu se svými rodinami a našli si chvil-
ku k zamyšlení nad uplynulým rokem.
Rok 2011 skončil. Zdá se to docela ne-
dávno, kdy jsme slavili začátek nového 
tisíciletí a dnes je již první rok druhé de-
kády za námi.
Právě ukončený rok nám přinesl na 
svém počátku spíše naději, že hospo-
dářství ožívá a že obtíže spojené s jeho 
útlumem, či chcete-li krizí, pomalu ubý-
vají.
Na konci roku bylo ale všechno jinak. Všechna media se předháně-
la v přinášení zpráv o chmurných vizích budoucího hospodářské-
ho vývoje. Nevím, nakolik jsou jejich odhady podložené. Myslím si 
ale, že tím celou situaci a zejména náladu ve společnosti zhoršují a 
vyhrocují více, než je nutné a zdravé.
Zkušenosti z minulých dvou, tří let přinesly nejen do naší země, ale 
v podstatě do většiny evropských zemí poznání, že na dluh se žít 
dlouho nedá a že je třeba šetřit. 
Domnívám se, že to pro nás není žádný objev.  Známe to přece ze 
svých osobních zkušeností, ze svých rodin. Když ale začne šetřit 
stát na svých výdajích, pocítíme to všichni a samozřejmě se nám to 
nelíbí. Není ale zřejmě jiné cesty.  Poznáváme to samozřejmě i na 
životě města a jiné to nebude ani v letošním roce.
Z historie naší země víme i o horších a složitějších situacích. Život 
ale všechno překoná a musíme věřit, že po každém kritickém ob-
dobí bude zase lépe.
V loňském roce jsme si, doufám, že důstojně, připomněli 650 let od 
první písemné zmínky o našem městě.
Ve městě se také realizovalo několik akcí, které přispějí ke zlepšení 
našeho života v něm. Z těch větších stojí za připomenutí rekon-
strukce prostoru před nádražím a kompletní zateplení budovy zá-
kladní školy.
Dále se povedlo vybudovat tolik potřebnou kruhovou křižovatku 
na obchvatu města a zdárně pokračují práce na nové výrobní hale 
v prostoru Elitexu, což přinese do města tolik potřebné pracovní 
příležitosti. I na přípravě a realizaci obou těchto akcí jsme se podí-
leli a uskutečnily se nejen díky naší finanční spoluúčasti.
V letošním roce neplánujeme žádnou větší investici. Spíše se zamě-
říme na potřebné a kvůli minulým investicím odkládané drobnější 
akce charakteru oprav a údržeb majetku města a také na projek-
tovou přípravu akcí na další období.Ne vše, co bychom si přáli, se 
ale povedlo. V nedohlednu zatím stále zůstává zřejmě nejpalčivější 
problém, a to je peronizace našeho nádraží. Podle posledních in-
formací je ze strany SŽDC tato akce spojována se zvýšením kapa-
city železniční přepravy nových aut z Kvasin a s potřebou vyřešení 
celého komplexu problémů v úseku Častolovice-Týniště nad Orlicí.  
O něco větší je naděje na zahájení rekonstrukce staničních budov. 
Tak jako každý rok chci při této příležitosti poděkovat všem ob-
čanům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zlepšení života v 
našem městě. Věřím, že zima přijde i letos a proto předem také 
děkuji všem občanům, kteří uklízejí sníh z chodníků přesto, že to 
není jejich povinností.   Děkuji i řidičům, kteří při parkování svých 
vozidel, zejména v úzkých ulicích, přemýšlejí a neznemožňují tak 
jejich úklid.

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2012 přeji vám i vašim blízkým pevné zdraví, hod-
ně úspěchů, radosti a spokojenosti a i tolik potřebného štěstí.

Jaroslav Matička, starosta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
92 let Jarmila Bečičková
85 let Josef Krahulec
 Ladislav Hynek
 Jiří Kinský
 Josef Jetleb
 Anežka Brandejsová
 Josef Rychlý
80 let Věroslava Kotlářová

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Pavla Česenková (88)
Josef Plašil (79)

Jaroslav Šabata (66)
Milan Chaloupka (69)

Jindřich Šklíba (73)
Marie Trllová (87)
Věra Písecká (81)

Miroslava Pavelková (81)
Pavel Šabata (65)

Eliška Plašilová (77)

Do roku 2012 přeji všem spoluobčanům hodně 
zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.

Ing. Karel Janeček
krajský zastupitel

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za návštěvu zástupkyním Městského úřa-
du Týniště nad Orlicí paní Sekyrové a paní Švábo-
vé, které mi předaly blahopřání a dárek k mému 
životnímu jubileu.
Karel Uhlíř 

Chtěl bych poděkovat za přání, krásnou kytici a 
dárek k mým 70. narozeninám.
František Mls

Rádi bychom poděkovali MěÚ za hezké přání, dá-
rek a květiny k našemu 50. výročí společného žití 
- zlaté svatbě.
Stodůlkovi, Křivice

Jménem Geriatrického centra bych ráda podě-
kovala všem, kteří podpořili Adventní koncert 
Magdy Malé a Petra Dopity, ale také vystoupení 
Jany Lesenské z K.J.J. Praha, který se uskutečnil 2. 
prosince 2011 v Kostele sv. Mikuláše v Týništi nad 
Orlicí. Bylo to velmi příjemné zastavení v předvá-
nočním shonu. Výtěžek, který byl věnován Geriat-
rickému centru, využijeme k nákupu lampiček na 
kloubu k polohovacím lůžkům pro naše klienty. 
Především bych chtěla vyjádřit poděkování paní 
Ing. Vladimíře Lesenské, která tuto akci zaštítila a 
organizátorovi této akce Davidu Novotnému, bez 
jejichž obětavé práce by se tato akce neuskuteč-
nila.

Marie Vacková
ředitelka GC

Antonín Dunajčík
Adéla Vacková

Ondřej Dominik Maryško
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Vážení občané, do nového roku vám chci popřát pevné zdraví, hodně 
štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě.

Pavel Nadrchal
místostarosta  

Vážení přátelé, ochotníci ze souboru TEMNO (Jirásek) Týniště nad Orlicí, přijměte prosím prostřednictvím městského zpravodaje naše poděkování za mimo-
řádně krásný večer, který jsme prožili v pátek 25. listopadu na 1. premiéře nové inscenace hry Vraždící břitva z dramaturgické dílny a v režii Evy Drábkové. 
Příjemně nás naladilo i vstupní slovo Evina syna Davida, dnes už dramatika evropského formátu, abych tak řekla.

Dramaturgie Evy Drábkové je vždy zárukou netuctové, objevné a zcela dnešku věnované zábavy, ztvárněné s vědomím, že „smáti se znamená lépe věděti“. 
Asi proto se spolu se svým souborem nikdy nezabývala bavičstvím jako spíš „smíchem skrz slzy“, a to činí tvorbu souboru nejen zajímavou a zábavnou, ale 
též a především potřebnou.

Poděkování patří naprosto všem hercům, neboť jejich výkony byly vyrovnané, a i když vděčná role Sváti tu zdánlivě hrála prim, herec nepřečníval a netlačil na 
pilu. Dík patří i technice, zvukaři, osvětlovači, kostýmům, zkrátka souhře jak má být.

Gratulujeme k uvedení závěrečného představení vašeho obdivuhodného už čtyřiačtyřicet let starého Týnišťského divadelního podzimu. Ať žije 2. premiéra i 
nespočetné reprízy Vraždící břitvy, ať žije 45. ročník TDP i Týniště nad Orlicí, kde je tolik místa a pochopení pro kulturní, sportovní i společenské vyžití, v jehož 
organizaci se zračí úžasná role lidské spolupráce. To je v dnešním čím dál víc individualizovaném světě něco jako oáza v poušti.

Se srdečným pozdravem manželé Albrechtovi z Častolovic

Všem svým klientům šťastný vstup do nového roku, hodně zdraví, rodin-
né pohody a další splněné cesty za poznáním a odpočinkem přeje

Eva Dušková
Cestovní agentura DUKO
Týniště nad Orlicí
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KULTURNÍ POZVÁNKY

divadlo
Pátek 13. ledna | 19:30 hodin | divadelní sál kulturního domu

 „VRAŽDÍCÍ BŘITVA“ 
V komiksově laděném detektivním příběhu ze současnosti se vám  představí herci domácí divadelní skupiny TEMNO. Režie: 
Eva Drábková.
Cena: 100 Kč 

 
Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo lze objednat na tel.č.: 494 371 693

výstavy 
Čtvrtek 12. ledna | výstavní síň Městské knihovny v Týništi nad Orlicí

 „S tužkou, štětcem a paletou za dobrodružstvím“
 Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ inspirovaná pohádkovými a dobrodružnými knihami. Slavnostní zahá-
jení výstavy proběhne 12. ledna v 15:00 hodin ve výstavním sále Městské knihovny Týniště nad Orlicí. Výstava potrvá od 12. 
ledna do 4. února 2012 a bude otevřena ve výpůjčních hodinách knihovny.

Sobota 14. ledna | 7:00 – 12:00 hodin | areál Bobkárna 

Speciální celostátní výstava králíků Rexů 
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

Neděle 22. ledna | 6:00 – 10:00 hodin | areál Bobkárna 

PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

koncerty
Neděle 15. ledna | 15: hodin |  divadelní sál kulturního domu

NOVOROČNÍ KONCERT Mladého týnišťského big bandu ZUŠ + 
křest CD Mladého týnišťského big bandu. 
Host: Felix Slováček a sólisté MTB, Pořádají Sdružení MTB a ZUŠ.

Pondělí 23. ledna | 17:30 hodin | sál ZUŠ

Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

plesy
Sobota 14 ledna | restaurace U Krbů | Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí

MYSLIVECKÝ PLES
Předprodej vstupenek s místenkou v restauraci U Krbů. Cena vstupenky je 100 Kč.
Hraje hudební skupina JK BAND Ohnišov. Bohatá tombola – 50 cen (zvěřina + další ceny). Myslivecká kuchyně.
Pořádá myslivecké sdružení Zelené háje Albrechtice nad Orlicí.

jiné akce
Neděle 8. ledna | 14:00 hodin | malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 22. ledna | 14:00 hodin | malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

PŘIPRAVUJEME

RYBÁŘSKÝ PLES 18. února 
Restaurace U Krbů Albrechtice nad Orlicí
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OCHOTNÍCI NABROUSILI VRAŽDÍCÍ BŘITVU

Je pátek 25. listopadu. Podzim jako kaž-
dý jiný, chladný, deštivý. V Týništi nad 
Orlicí je ale už téměř měsíc podzim di-
vadelní. Pomalu kráčím ulicemi města, 
v očích se mi lesknou světla pouličních 
lamp a já jakobych se ztrácel v Temno-tě. 
Myšlenkami teda rozhodně. Plný očeká-
vání a zvláštní nervozity přemýšlím, jaké 
představení od ochotníků z Temna mi 
tentokrát vyrazí dech a vykouzlí úsměv 
na tváři. Z plakátů vím, že novinka se 
jmenuje Vraždící břitva. Píší, že je to ko-
medie s detektivní zápletkou. Název ale 
zní jak z hororového filmu. No, nechám
se překvapit!

Řada číslo 7, sedadlo 14. To je moje mís-
to. Usedám do hlediště týnišťského kul-
turního stánku. První signál, že budu sle-
dovat opravdu dobré divadlo je zřejmý 
- vyprodáno! Hned vzápětí slyším diváky 
za mnou, kteří se chlubí, že přijeli až z 
Moravy. „Tož, chtěli jsme to Temno vidět 
na vlastní kukadla,“ říká bodrý Moravák. 
Mně hned dochází, že nejsem na ledaja-
kém divadelním představení - navštívil 
jsem představení Temňáků, těch ochot-
níků, kteří jsou známí v celé republice. 
Čeká mě opravdu výjimečný večer.  

Hodinky ukazují přesně půl osmé. Diva-

dlo praská ve švech a sálem se rozléhají 
tóny až trapně infantilní skladby o ma-
lém krokodýlovi. Bolí mě uši a to ještě 
netuším, že tahle „vodrhovačka“ bude 
provázet celé představení. Když se ale 
otevře opona, tak začíná celovečerní he-
recký koncert. Okamžitě mi dochází, že 
krokodýlí skladba jednoduše charakteri-
zuje pološíleného kadeřníka Sváťu. Když 
divákům dojde, že v růžovém tričku, 
bílých přilehavých kalhotech a s úchyl-
ným rozcuchem na hlavě je jejich kama-
rád David Šalata, propuknou v bouřlivý 
smích. A to mě znovu přivádí na myš-
lenku, že v tom je vlastně ochotnické 
divadlo krásné. Herci hrají často pro své 
kamarády, i před nimi si ze sebe dokáží 
udělat legraci. 

Jak představení plyne, příběh se vyvíjí, 
tak je stále zajímavější sledovat reak-
ce diváků kolem mě. V bouřlivý smích 
propukají stále častěji. Vraždící břitva 
má opravdu úspěch. Pozornější z nás 
sledujeme vtip a nadhled na současnou 
společnost - lacinost bulvárů, lidskou 
hamižnost a hloupost. To vše s drábkov-
sky vlastní ironií a vkusem. V samém zá-
věru se začíná příběh o zavražděné paní 
domácí vykreslovat. Charaktery postav 
ukazují, že vrahem může být téměr kdo-

koliv - kadeřník Sváťa, kadeřnice Bára,  
protivný Zikmund nebo povrchní paní 
poslancová. Oni všichni mají své důvody 
k vraždě staré paní domácí. 

Když už se zdá, že představení končí, tak 
přichází moment, který jsem v divadle 
ještě nezažil. Po vzoru známého seriálu 
Příběhy kuchaře Svatopluka pomáha-
jí policistům Sveřepému a Dobráčkovi 
tenhle zapeklitý případ rozplétat právě 
diváci. Sami hlasují, kdo je vrah. To vše na 
základě originální a vtipné rekonstrukce, 
za kterou by se nemusel stydět ani slav-
ný detektiv Colombo. Hlasování hovoří 
jasně, paní domácí zavraždila poslan-
cová. Stará paní jí jednoduše načapala 
s milencem, vydírala jí, a proto musela 
zemřít. Tak tenhle závěr jsem opravdu 
nečekal. Skvělé, jedinečné, originální! 
Milé Temno, díky!

Jan Dušek

  
Vraždící břitvu herci z Temna zahráli také 
poprvé ve své historii v Albrechticích. Vy-
prodali sál restaurace U Krbů a sklidili ne-
bývalý úspěch. Starosta Jaromír Kratěna 
představení ocenil přímo na jevišti, kde 
všem hercům poděkoval. Další představení 
je v plánu na 13. ledna v Kulturním centru v 
Týništi. Vstupenky kupujte v předprodeji. 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnostI
listopad 2011

Dne 2.11. 2011 v 06:25 
hod. bylo přijato telefonické 
oznámení o volně pobíhají-
cím psu plemene německý 
ovčák, který se pohyboval v 
blízkosti Základní školy Tý-
niště nad Orlicí a v přilehlém 
okolí. Vzhledem ke značné 
plachosti zvířete byl odchyt 
komplikovaný a strážníky 
byla užita i narkotizační puš-

ka. Před dokončením odchytu byla městská policie kontakto-
vána majitelem psa, který jej po odchycení převzal.
Dne 3.11. 2011 v 16:50 hod. oznámil obyvatel města Týniště 
nad Orlicí, že u silnice č. I/11 ve směru od Týniště n.O. na Lípu 
n.O. leží v pravém příkopu sražený a poraněný pes. Z důvodu 
vážného poranění byl pes strážníky převezen na služebnu, kde 
byl dle známky na jeho obojku ustanoven majitel. Po vyrozu-
mění si majitel psa převzal.

Dne 7.11. 2011 v 15:00 hod. přijala městská policie ozná-
mení o založení „černé skládky“, kdy došlo k vysypání hlíny 
a stavební sutě na soukromý pozemek v ulici Podkostelní. V 
rámci následně prováděných úkonů byla ztotožněna osoba ři-
diče nákladního vozidla, který zmíněný materiál na soukromý 
pozemek vysypal. Dalším šetřením bylo zjištěno, že věc byla 
zapříčiněna místní neznalostí osoby řidiče nákladního vozidla, 
neboť materiál měl být vyložen na sousedním pozemku. Po 
upozornění ze strany městské policie byl předmětný soukro-
mý pozemek původcem znečištění uklizen.
Dne 8.11. 2011 bylo strážníky městské policie v rámci města 
Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice uskutečněno 
měření rychlosti vozidel, přičemž bylo strážníky projednáno 

22 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti. 
Dne 9.11. 2011 v 19:25 hod. bylo prostřednictvím L-156 při-
jato oznámení, že na vozovce v ulici Kpt.V. Opatrného se na-
chází sražená kočka. Strážníkem byla kočka odklizena a zajiš-
těna likvidace kadáveru.
Další kadáver kočky byl odstraněn dne 10.11. 2011 v 10:00 
hod. v ulici Turkova.
Dne 11.11. 2011 v 21:30 hod. bylo přijato oznámení o krá-
deži 6 ks králíků z králíkárny vedle rodinného domu v ulici T.G. 
Masaryka. Následně provedenými opatřeními a šetřením byla 
zjištěna osoba pachatele, který bude řešen pro přestupek pro-
ti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) zák.č. 200/90 Sb. o přestup-
cích.
Dne 12.11. 2011 ve 23:40 hod. bylo v ulici Kpt.V. Opatrného 
hlídkou městské policie zastaveno osobní motorové vozidlo, 
které jelo bez stanoveného osvětlení a jehož řidička nekoordi-
novaně manévrovala. V rámci následné kontroly řidička odmít-
la předložit doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol 
a z místa se pokusila nejprve ujet a následně i utéci. Strážníci 
vůči osobě museli provést zákrok a následně na místo přivolali 
hlídku Policie ČR, která si věc převzala. Policisty provedenými 
opatřeními byl u řidičky prokázán alkohol. 
Dne 15.11. 2011 v 13:30 hod. se na služebnu MP dostavila 
obyvatelka města Týniště n.O., aby zde učinila oznámení o 
fyzickém napadení jejího nezletilého syna, ke kterému došlo 
dne 11.11. 2011 v prostoru před budovou Základní školy Tý-
niště nad Orlicí. Věc je v šetření městské policie a bude řešena 
jako přestupek proti občanskému soužití.
Dne 16.11. 2011 v 11:00 hod. byla městská policie požádána 
Policií ČR o spolupráci při řešení přestupku proti občanskému 
soužití, ke kterému mělo dojít na ubytovně v ulici Za Drahou. 
Strážníky byla věc s přestupcem řešena blokovou pokutou.
Dne 18.11. 2011 v 02:22 hod. požádal operační důstojník 
HZS Rychnov n.K. o prověření oznámení obyvatelky města Tý-
niště nad Orlicí, že v prostoru areálu chovatelů v Týništi n.O. 
jsou divná světla a stíny a má podezření na požár. Provedenou 
fyzickou kontrolou zmíněné budovy a přilehlého okolí byl po-
žár vyloučen.
Dne 25.11. 2011 v 21:08 hod. oznámila obyvatelka města, že 
své osobní motorové vozidlo již poněkolikáté zapůjčila přítel-
kyni a tato nyní odmítá vydat klíče od tohoto vozidla. Osoba 
byla strážníky kontaktována a poučena, že svým jednáním se 
dopouští protiprávního jednání. Klíče po tomto vydala a byly 
vráceny majitelce.

Martin Štěpánek
velitel MP Týniště nad Orlicí 

- montáž plynových kotlů
- montáž plynových domovních rozvodů

- elektroinstalace
- vodoinstalace

- prodej a montáž tepelných čerpadel
- solární systémy

- vzduchotechnika
- centrální vysavače

- vodovodní a kanalizační přípojky
- realizace koupelen a rekonstrukce bytů

Rudé armády 3
517 24, Borohrádek
Petr Pojezdala 731 810 524
Luděk Vejr 603 272 641

Nově otevřená prodejna vodoinstalačním a elektroinstalačním 
materiálem v Borohrádku naproti domovu důchodců!

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 12, 13 - 17
Rádi Vám poradíme, popřípadě osobně navštívíme v místě realizace zakázky
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod. Angličtinka 15 - 16hod.
Barvičky 16 - 18hod.
Herna 15 - 18hod.

Úterý Herna pro nejmenší 9:30 - 11:30hod.
Znáček 10- 10:30hod.

Středa Rolnička 9:30 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Herna a kavárnička 16 - 18hod.

Čtvrtek Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod.
Mimořádné akce: Knihovna 12. 1.

Flétnička I. 16 - 16:45hod.
Flétnička II. 16:45 - 17:30hod.
Herna 16 - 18hod.

Pátek Tvořílci 9:30 - 11:30hod.
Herna 9:30 - 11:30hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc leden 2012

Další akce v LEDNU:
5.1. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.,téma: háčkování
12.1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
19.1. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.,téma: fimo
23.1. (Po) a 27.1. (Pá) Zimní Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků

Připravujeme:
Kurzu Grafomotoriky pro děti od 5 let
Víkendový zimní pobyt rodin z MC Ratolest 

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se 
namáhají stavitelé. Nestřeží-li město 
Hospodin, nadarmo bdí strážný. Na-
darmo časně vstáváte, dlouho vysedá-
váte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh 
dopřává svému milému spánek.
Žalm 127.1-2

Žalmista mluví o pěti lidských aktivitách, 
které se mu jeví jako marné. Nadarmo se 
namáhají stavitelé, nadarmo bdí strážný, 
nadarmo lidé časně vstávají, nadarmo 
dlouho do noci vysedávají, nadarmo 
žvýkají chleba trápení. To není pro začá-
tek nového roku moc povzbuzující slovo. 
Když člověk pozná, že něco dělal zbyteč-
ně, není mu zrovna do zpěvu. Proti pěti 
marným lidským činnostem však stojí v 
žalmu pět činností Božích. Pět projektů, 
které Bůh schválil, zahájil a podporuje. 
Hospodin staví dům, hlídá město, dává 

sen, nabízí budoucnost a hájí nás u sou-
du. Žalmista zve člověka, aby podnikal 
společně s Bohem, a ne na vlastní pěst. 
Každý z nás může v rámci Božího díla na-
jít své místo, smysl života a slávu.
Než abychom se pouštěli do nejistých 
podniků, o jejichž budoucnosti nic neví-
me, je lépe zapojit se do Božího progra-
mu, který se na této zemi již dávno děje 
a bude pokračovat i v době, kdy tu už 
nikdo z nás nebude.

Modlitba:
Pane, děkujeme Ti, že se smíme připo-
jit ke tvému dílu a stát se jeho součástí. 
Prosíme za nadcházející rok, dej, ať to, co 
budeme podnikat, není marné. Amen.

Píseň:
1. Dej, ať se nám dobře daří, Jezu, roku 
nového; posilň nás, ať před tvou tváří či-

níme, co dobrého. Tobě se oddáváme se 
vším, cokoli máme; rač se nově smilova-
ti, nový život duši dáti.
2. Dej nám šťastně dokonati, Pane, zapo-
čatý rok; milostně nám dávej znáti blíz-
kost svou na každý krok. V radostech ni 
v žalostech samotné nás nezanech, ani 
v smrti hrozném stínu, ale věčně skryj v 
svém klínu!

Srdečně zveme na bohoslužby v lednu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58, 10.30 
h):
8.1. – bohoslužby s večeří Páně a nedělní 
školou pro děti
22.1. – bohoslužby s nedělní školou pro 
děti

Připravil Jaroslav Matuška
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Pověst – druh folklórní epiky většinou 
prozaický, jehož reálný základ je obo-
hacen bájivou činností lidu o rysy často 
fantastické. Tak vykládá termín pověst 
Ilustrovaný encyklopedický slovník z 
roku 1981. Pojďme tedy a zkusme v li-
dových pověstech vztahujících se k na-
šemu kraji pod Orlickými horami nalézt 
onen reálný základ - třeba se dozvíme 
něco zajímavého.

O zpropadeném zámku

Za dávných časů stál v hlubokých lesích 
u Čermné zámek, v kterém sídlil loupe-
živý rytíř. Bylo to místo ponuré a lidé se 
mu zdaleka vyhýbali. Rytíř odtud vyrážel 
přepadávat bohaté kupce a pocestné, 
ba nešetřil ani ty nejchudší a bez milosti 
jim bral to poslední, co měli. Jednou vtr-
hl do chýše chudé vdovy, jejímž jediným 
majetkem byl bílý kohoutek. Nedbal 
na vdoviny nářky a prosby, kohoutka jí 
vzal a ujížděl zpět na svůj zámek. Kletba, 
kterou ubohá žena v té hrozné chvíli vy-
slovila, však nenechala na sebe dlouho 
čekat. Když lupič vykládal na nádvoří 
zámku svoji kořist, kohoutek vyletěl z 
pytle, usedl na roubení studny a silně za-
kokrhal. V tom okamžiku se ozvala hro-
mová rána, zámek se od základů otřásl a 
s rachotem se propadl do země. Není po 
něm ani památky, jen malý rybník zůstal 
na místě studny loupežnického zámku.

Uvedená pověst se vztahuje k tvrzi Těš-
novu, jejíž pozůstatky se dodnes na-
cházejí v polesí Smetana jihovýchodně 
od Čermné nad Orlicí. Při jedné lesní 

cestě, po které je trasována naučná stez-
ka Mezi Orlicemi, se rozkládá mohutné 
kruhové tvrziště s dvoumetrovým valem 
a hlubokým vodním příkopem, který je 
díky blízkému rybníku stále zavodněn. 
Písemné doklady o tvrzi se nedochovaly 
a ani archeologické průzkumy nevydaly 
mnoho materiálu. V roce 1868 byla při 
budování lesní cesty u tvrziště naleze-
na zlatá spona s vyrytými literami JGHZ, 
dále pak železný nůž a střepy nádob (15. 
stol.). Tyto nálezy však nebyly evidovány 
a dnes jsou neznámo kde. 

Tajemné místo uprostřed lesů vždy pod-
něcovalo lidskou fantazii. Dokladem 
toho jsou lidové pověsti a pomístní jmé-
no U zpropadeného zámku, které se prý 
ještě koncem 19. století pro Těšnov po-
užívalo.

Zpracoval: Adam Prokeš
Literatura: 
Pověsti a příběhy Rychnovska 5
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Mo-
ravě a ve Slezsku (VI)
Turistická mapa: www.mapy.cz  
Obrázek půdorysu: www.hrady.cz 

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO



V dnešních Proměnách zavítáme na okraj Týniště do čtvrti, které se tu mezi obyvateli odjakživa říká Na Konci. Nejprve se podí-
váme do nedaleké historie jednoho místa. Na severozápadní straně mezi železniční tratí a silnicí č. 11 zde byl v letech 1961-1965 
vybudován na ploše zhruba 19 ha zcela nový závod - ZTS. Jeho součástí byla v té době jedna z nejmodernějších sléváren šedé 
litiny a měl i vlastní železniční vlečku. Provoz byl zahájen v roce 1965 a byla do něj předána výroba vodních tryskových stavů 
ze Vsetína. Tímto rokem tak nastala nová éra týnišťského strojírenství, které tu mělo již tradici a které se svým výrobním progra-
mem stalo ve světě velmi známým pojmem. Za celou dobu výroby tryskových stavů bylo vyvinuto 5 typů v 7 modifikovaných
šířkách. V náročném souboji s  konkurencí se podnik na zahraničních trzích prosadil. Za dobu výroby tryskových stavů jich tu 
bylo vyrobeno přes 20 000 kusů a byly vyváženy do více než 30 zemí světa. 

Po roce 1990 došlo postupně v důsledku změn v řízení zahraničního obchodu i v samotném závodě k zastavení odbytu a tím 
i výroby stavů. Situaci nezachránil ani nový nástupce Moning-Elitex, který se po krátkém a neúspěšném pokusu o „renesanci“ 
vývoje, výroby i prodeje stavů, dostal v roce 1998 do konkurzního řízení. Ani to však nevyřešilo budoucnost největší místní stro-
jírenské firmy. Nyní po letech stagnace řeší nový majitel spolupráci s dalším subjektem a na tomto místě opět dochází k výstavbě
nového moderního komplexu, ve kterém bude mít zase základ strojírenská výroba a který by snad měl do budoucna alespoň 
zčásti přinést nová pracovní místa pro místní obyvatele.

Foto a text Libor Koldinský

1965 - 2011

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ
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Na tomto konci Na Konci strojařina zůstane

Výstavba administrativní budovy ZTS, rok 1965

Navštivte webové stránky Spolku přátel města Týniště nad Orlicí 
www. muzeum-tyniste.cz
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úterý 10. 1. ÚTERNÍ PEDIG od 17.30 hod. 
Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného �. 
Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 10 lidiček, přihlá-
šení mají přednost :o). S sebou: přezůvky, ručník. Cena podle spotřebovaného 
materiálu + 35 Kč.

středa 11. 1. STŘEDEČNÍ PEDIG od 18 hod. viz. úterní pedig

pondělí 16. 1. 1. kolo MINISTAR – pěvecká soutěž 
Vyhlašujeme 2. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež. Zúčastnit se může 
kdokoliv, třeba i ve dvojici  kamarádkou nebo kamarádem. Průběh soutěže 
bude upřesněn podle počtu přihlášených. Bližší info a PŘIHLÁŠKY již teď v 
DDM. Přihlášky od 3. 1. do 14. 1. v DDM.

sobota 28. 1.  ZIMNÍ PLETKY
Celodenní tvoření s různým materiálem, vhodné i pro začátečníky, určené dě-
tem POUZE s doprovodem,
mládeži a dospělým. Cena za jednotlivé dílny je 50 Kč + spotřebovaný materi-
ál a energie! Přihlaste se předem!
ENKAUSTIKA (9 – 11 hod.) – malování žehličkou
KRAKELOVANÉ RÁMEČKY na ubrouskovou techniku 
(9 – 11 hod.) zdobení rámečků s popraskaným vzhledem, barvení a ukázka 
možnosti využití obrázků z ubrousku.
SCRAPBOOK (11 – 13 hod.) – úprava a zdobení vašich fotek do alba nebo jen 
jako obrázek na zeď
SMALTOVÁNÍ (13 – 15) – přívěsky, náušnice a předražené tvary zdobené spe-
ciálními barvami zapékané v troubě
FIMO (14 – 16 hod.)  – práce s polymerovou hmotou, ukázka a možnosti zpra-
cování, šperky a přívěsky.
PEDIG (14 – 18 hod.) – pletení košíčků z přírodních proutků na pevná nebo 
vyplétaná dna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ (15 – 16.30 hod.) – originální doplňky do vašeho 
šatníku, možnost objednání šátku či šálky předem

Připravujeme...
čtvrtek 2. 2. – pátek 3. 2. POHÁDKOVÁ NOC A DEN A SLUNÍČKOHRÁTKY
Pro děti 1. – 5. třída, akce plná pohádek, her, vaření, pečení a tvoření. Končíme 
v pátek odpoledne (jsou pololetní prázdniny) v 15.00 hod. Přihlášky a bližší 
informace v DDM.

5. 3. – 11. 3.  JARNÍ SLUNÍČKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (jarní prázdniny) 
aneb „Když jde naše třída do baru...!“

Pětidenní pobytový tábor, stravování a ubytování ve Sluníčku, výlety do okolí, 
táborový program plný her, soutěží, zpívání a zimních radovánek. Omezený 
počet míst, přihlášky a bližší informace v DDM. Pro děti z 1. – 5. třídy.

ROZPIS LETNÍCH TÁBORŮ najdete v únorovém zpravodaji nebo v polovině 
ledna na našich webových stránkách!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

494 377 051, 725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

Proběhlo...

Konec listopadu a začátek prosince byl ve 
Sluníčku tradičně ve vánočním duchu. Při 
rozsvícení vánočního stromku, kde vystu-
povaly i děti z kroužku Notička, jsme zahá-
jili naši VÁNOČNÍ VÝSTAVU. V neděli a od 
pondělí do středy se na ni přišly podívat 
stovky lidí a dětí, kteří i tu pořídili vánoční 
dekorace, dárečky, nebo něco jen tak pro 
radost.  DĚKUJEME našim pomocníkům za 
čas, který tu strávili. O výzdobu jak chodeb, 
tak i stolů ve výstavní místnosti, se postara-
ly děti z našich výtvarných kroužků. 

NEBE, PEKLO, RÁJ. Letošní čertovská akce 
se přesunula dovnitř DDM a čerti si navíc 
na pomoc pozvali anděly. Návštěvníci si 
tak mohli projít nejenom peklo, ale i ráj, a 
ti nejlepší se nakonec dostali i do nebe a 
viděli, kde spinká Sluníčko. Pokud je tedy 
sv. Petr pustil... Děkujeme všem čertíkům a 
andílkům.

Během prosince se u nás v dopoledních 
hodinách prostřídaly jednotlivé třídy z 1. 
stupně ZŠ a také okolní školy (Borohrádek, 
Žďár n.O., Lípa n.O., Čermná m.O., Čestice). 
V rámci pracovní nebo výtvarné výchovy 
u nás tvořily podle svého výběru z devíti 
možností VÁNOČNÍCH DÍLEN. Největší zá-
jem byl letos o rybky z pedigu, vánoční oz-
dobičky z přírodního materiálu. 

Dne 11. 12. se volejbalové týmy žlutého, 
oranžového a modrého minivolejbalu 
účastnily MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE v Hrad-
ci Králové. V silné konkurenci 20 týmů z ce-
lého kraje nakonec naše družstvo modrého 
minivolejbalu vybojovalo 1. místo! Gratulu-
jeme!
 

Otevíráme POČÍTAČOVÝ KURZ pro dospělé i seniory!
Přihlášky do konce ledna! Cena za 16 hod. 400 Kč.

Kurz je zaměřen na základní práci s PC + práce s internetem.
Termíny dle dohody s lektorem. 

Lektor: Ladislav Dlab. Tel.: 608362136
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Co se nám podařilo 
od srpna do prosince

Na 27.8.2011 jsme připravili další z na-
šich akcí zahrnutých do série DUBOVÉ 
SPORTOVÁNÍ 2011. Tentokrát se jedna-
lo o outdoorové soutěže „Před Dubem 
za Dubem outdoorový den“, se kterými 
nám pomohli členové DÉČKA z Rychno-
va nad Kněžnou. Pro soutěžící byla vyty-
čena trasa, která vedla lesním terénem. 
Děti tuto trasu projížděly na kolech i 
koloběžkách. Další součástí outdooro-
vého dne bylo zdolávání lanové dráhy 
a airsoftové střílení. Tyto dvě disciplíny 
nám připravili již zmínění členové rych-
novského Déčka. Pro menší děti byly 
připraveny doplňkové soutěže a skákací 
trampolína. Odpoledne bylo zakončeno 
dětskou diskotékou.
V sobotu 17. září jsme ve spolupráci s TJ 
Sokol Křivice pořádali turnaj amatérů ve 
volejbale. Tento turnaj je již tradiční akcí 
našeho občanského sdružení. A tak, jako 

pokaždé, zvítězil náš amatérský sport a 
zdravý duch našich akcí.
Začátkem října jsme v prostorách restau-
race „Ontario bar“ připravili pro všechny 
milovníky lesa a houbaření již 2. ročník 
mykologické výstavy. Po dobu celé akce 
byl přítomen mykolog p. Slaboň z Kos-
telce nad Orlicí, který rád a osobitě zod-
pověděl zvídavé dotazy návštěvníků. 
Výstava byla doplněna ochutnávkami 
specialit z hub, které ukuchtily členky 
našeho sdružení. Zvláštní poděkování 
patří p. Jindřichu Špryňarovi a zaměst-
nancům firmy Merlin, kteří nám poskytli
zázemí a své síly k uspořádání této akce.
DUBSNĚNÍ. Tuto akci jsme měli naplá-
novanou původně na 2.adventní  neděli 
4.12.  Pro nepříznivé počasí jsme byli nu-
ceni přesunout další z našich tradičních 
akcí na 18.12. do prostorů tělocvičny „U 
DUBU“.  Na programu se podíleli naši 
nejmladší členové. Na housle nám za-
hrálo smyčcové kvarteto. Veronika Der-
nerová, Lucie Polášková a Vojtěch Boro-

vec se snažili předvést všem přítomným 
své hudební umění. Dalším vystoupe-
ním bylo taneční vystoupení děvčat z ta-
neční skupiny ROSE GIRLS. Závěrem této 
akce měly děti možnost vypustit balón-
ky s přáníčky Ježíškovi. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
našim příznivcům a všem, kteří se po-
dílejí na přípravách a pořádání našich 
akcí. Ze všech, kteří si to jistě zaslouží, 
bychom rádi vyzvedli a velmi vřele po-
děkovali manželům Dernerovým, kteří 
vždy ochotně a nezištně pomáhají s 
pořádáním všech našich akcí. Dalším 
velkým naším pomocníkem je firma
MERLIN a její zaměstnanci, kteří se nám 
pokaždé starají o skvělé zázemí. I těm 
patří náš velký DÍK.

Za SK ONTARIO Stodůlková Dagmar

SK ONTARIO PŘEJE VŠEM SPOLUOBČA-
NŮM MNOHO PROFESNÍCH I OSOBNÍCH 
ÚSPĚCHŮ V ROCE 2012.

SK ONTARIO

Vážení občané města Týniště a okolí, 

Ordinace MUDr. Martina Řezáče přichází s další novinkou ve 
snaze zkvalitnit poskytované služby a hlavně se pokusit vám, 
našim klientům, maximálně zkrátit dobu na ošetření či odběr 
krve.  Toto se snažíme pomocí internetových stránek, které 
byly zřízeny v průběhu prázdnin. Na stránkách ordinace se 
dozvíte všechny důležité informace, které Vám pomohou před 
návštěvou naší ambulance. Například ordinační hodiny, kon-
taktní telefonní čísla, v novinkách aktuální informace apod.  
Rád bych v tomto sdělení zmínil především možnost objed-
nání se k odběru krve či vlastnímu vyšetřeni. Takto nebudete 
nuceni do naší ambulance volat či se osobně dostavovat, stačí 
si vlastní vyšetření jednoduše naplánovat, objednat se a přijít. 
Na modelovém příkladu bych rád představil, jak objednávání 
funguje.
Pacient, kterého čeká například operace žlučníku, si na www 
stránkách najde odkaz objednání, zde zadá přihlašovací  jmé-

no a heslo, které ho dále pustí do objednávacího kalendáře.  
Zde je velké množství nabízených termínů, jak v dopoledních, 
tak odpoledních hodinách. Protože v rámci předoperačního 
vyšetření potřebuje nejprve odběr krve, objedná se na ranní 
termín k odběru krve. Vlastní zpracování předoperačního vy-
šetření poté proběhne cca do 1 týdne, kdy si v objednávacím 
kalendáři zarezervuje termín, který mu nejvíce bude vyho-
vovat. Po příchodu k nám již budeme mít všechny výsledky 
zkompletovány a vlastní předoperační vyšetření můžeme uza-
vřít. 
Nyní stěžejní informace. Najdete nás na www.ordinace-rezac.
cz. Přihlašovací jména a hesla Vám budou při první návštěvě 
v ordinaci vygenerována, nebo vám budou emailem poslána. 
Přejeme Vám hodně úspěchů při užívání naší ordinace pomocí 
www stránek. 

MUDr. Martin Řezáč

NOVÁ SLUŽBA V ORDINACI LÉKAŘE
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Malé ohlédnutí za tradicí 

„Rozsvícení vánočního stromu“ 
v našem městě.

Je tomu 21 let, kdy jsme poprvé uspořá-
dali dětskou slavnost - vánoční zpívání. 
Tehdy za mnou přišel Jirka Tůma s nápa-
dem zpívat v předvánočním období na 
veřejnosti. Byla to pro nás euforická osla-
va mladé demokracie. Zpívali jsme všich-
ni, děti, dospělí a zpívali s námi i učitelé 
ze ZUŠ  Pavel Plašil, Lída Cablková, Jarda 
Vošlajer a Tonda Závodní. Vystupovali 
jsme před vchodem do naší mateřské 
školy.  Osvětleni jsme byli pouliční lam-
pou a světly z prskavek.  Mikrofony jsme 
v té době neřešili. Užívali jsme si svobo-
dy a radosti ze společného zpívání.

Po několika letech vystupování nám 
„radní“nabídli zpívat pro městský vá-
noční strom.  Hledali jsme vhodné mís-
to, kde by se mohlo sejít více obyvatel 
a současně kde by bylo dobře vidět na 
vystupující děti.  Vystřídali jsme „ podia“ 
před kinem a pod lipami na náměstí, až 
někoho napadlo použít kamion. Trochu 
jsme se obávali, abychom české koledy 
nezpívali na kamionu, který připomíná 
„COCA COLA kamion“, který je sice kou-
zelný, ale nesouvisí s naší českou tradi-
cí. Obavy se vytratily hned po prvním 
uskutečněném vystoupení.  Díky panu 
Josefu Veselkovi, a letos i panu Martinu 
Hanzlovi, kamion výborně slouží jako 
technické zázemí pro scénu, zvukaře i 
osvětlovače. Vystupování na kamionu je 
pro děti velkým zážitkem a někdy i pres-
tižní záležitostí.  Poděkování patří našim 
manželům, kteří nám pomáhají kamion 

zdobit.  Janě Beňové, která s úsměvem 
přijala roli konferenciérky.  Děkuji též 
učitelkám z mateřských škol, které vy-
stoupení s dětmi nacvičují: Mileně Vim-
merové, Zdeňce Veselkové, Pavle Vlčko-
vé a Aleně Ullrichové. 

Provoz a bezpečnost zajišťuje městská 
policie, zaměstnanci služeb města a pan 
Libor Stolín z kulturního domu. Všichni 
po mnohaletých zkušenostech vědí, co 
jak a ve který okamžik zapnout. Napočí-
tala jsem okolo 30 lidí, kteří každý rok „ 
Rozsvícení stromu“ připravují. A přičtu-
-li k napočítaným organizátorům ještě 
všechny malíře (50) a zpěváky (65), do-
počítám se počtu 145 osob. Úctyhodná 
spolupráce, že?

V režii se během let s námi střídal dra-
matický kroužek základní umělecké ško-
ly a dům dětí Sluníčko. Vystupovaly děti 
ze všech týnišťských škol a jestli dobře 
počítám, těm nejmenším, které s námi 
začínaly, je dnes 27 let. Můžeme mluvit 
o tradici, kterou dlouhou řadu let vytvá-
říme pro obyvatele našeho města.
V posledních třech letech jsme konci-
povali program námětově. Přípravy na 
advent nastaly už v polovině listopadu. 
Sešli jsme se spolu s dětmi a rodiči, aby-
chom společně namalovali barevnou 
scénu pro rozsvícení vánočního stromu. 
Vytvořené dílo je obrovských rozměrů, 
13x3 metry a malovalo jej téměř 50 lidí.  
Poděkování a obdiv všem, kteří přišli a s 
odvahou malovali vánoční obraz. Všich-
ni všem vzájemně ukázali jaké to je, když 
se lidé umí radovat ze spolupráce a ob-
darovat svým tvořením ostatní.

Vzpomenu- li si na náměty předešlých 
let 2009 a 2010, tak jsme malovali pří-
běh o kometě,  která letěla vesmírem a 
nad Týništěm se jí zachtělo změnit směr. 
Jak se tak otáčela, jiskry z jejího chvostu 
zavadily o náš vánoční strom a rozsvítily 
jej.  Kometou se stala vystřelená „rachej-
tle –ohňostroj“. V  roce 2010 jsme vyprá-
věli o našem městě uprostřed borových 
lesů. Vytvářeli jsme představu, jaké by to 
bylo, kdybychom si ozdobili i stromy v 
okolních jehličnatých lesích. Mgr. Pavel 
Plašil vypůjčil obrovitý gong v hradecké 
filharmonii a mohutnými údery zahájil
naše vystoupení.

Zvuky zvonů na kostele zahájily advent-
ní období 2011. Děkujeme faráři Mgr. 
Ivanu Havlíčkovi za spolupráci. V pravý 
okamžik rozezněl kostelní zvony. Zvony 
rozsvítily vánoční strom a výzdobu na 
náměstí. Zpívali jsme o Ježíškovi a andě-
lech. Záměrem nás pedagogů je vytvářet 
v dětech představu o českých vánocích.    
Všem lidem dobré vůle přeji v novém 
roce na prvním místě zdraví a pohodu. 
Ať nám všem dospělým děti přinášejí 
jen radost. A dětem přeji vstřícné a vše-
objímající rodiče, kteří si na své ratolesti 
vždy najdou čas.   

Iva Beňová
ředitelka MŠ Město Týniště nad Orlicí
Fotografie naleznete na straně 19.

Především zdravotně postiženým, seniorům  a chronicky ne-
mocným, je určena sociální služba osobní asistence, jejíž po-
skytování pro obyvatele Týniště a okolí nedávno zahájilo ob-
čanské sdružení Hewer.  Služba osobní asistence je dostupná 
24 hodin denně, 365 dní v roce.
„Osobní asistence je moderní sociální službou. Podobá se pe-
čovatelské službě, ale není omezena seznamem ani ceníkem 
úkonů, poskytuje se za jednotnou sazbu ve dne i v noci, ve 
všední den i ve svátek. Není problém využívat v pracovní době 
pečovatelské služby práci pečovatelek a pozdě odpoledne, 
v noci, o víkendu nebo svátek doplnit potřebu péče službou 
osobního asistenta“ vysvětluje Markéta Klejnová, vedoucí 
osobní asistence Hewer v Královéhradeckém kraji.
Osobní asistent je pro klienta vším, co klient potřebuje – ošet-
řovatelem, kuchařem, pomocníkem, společníkem, doprovo-
dem. Za hodinu služby osobního asistenta klient z Týniště a 

okolí uhradí částku 89 Kč. Osobní asistent přitom klientovi 
pomůže vyřídit poskytování příspěvku na péči ze státního 
rozpočtu, pokud pro to klient splňuje podmínky a příspěvek 
dosud nepobírá.
„Občanské sdružení Hewer poskytuje službu osobní asistence 
od roku 1994 a v současné době působí v sedmi krajích České 
republiky. Vyzkoušeli jsme si, že pro klienta je přínosné mít stá-
lého osobního asistenta, k němuž si postupně buduje důvěru. 
Sociální práce není stejná, jako práce ve fabrice – vyžaduje po-
chopení a trpělivost stejně jako důslednost a pečlivost. Proto 
své osobní asistenty pečlivě vybíráme a vzděláváme“ dokonči-
la Markéta Klejnová.
Pro více informací navštivte www.pecovatel.cz nebo volejte na 
tel. 736 505 553.

Markéta Klejnová, Hewer o. s.

OSOBNÍ ASISTENCE NA TÝNIŠŤSKU
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Vývoj na trhu realit

V souvislosti se začátkem roku, kte-
rý pro každého z nás přinese mnoho 
změn, jsem položil několik zásadních 
otázek týkajících se řešení bydlení 
Mgr. Zdeňku Pilbauerovi, který se na 
trhu s nemovitostmi pohybuje den-
ně.

Oživují, podle Vašeho názoru, nízké 
ceny hypoték realitní trh?
Zjednodušeně ANO. Ale odpověď není 
tak jednoduchá. Ti klienti, kteří jsou bo-
nitní, na tomto stavu samozřejmě vy-
dělávají. Ale mám pocit, že solventních 
klientů stále ubývá. V našem kraji v po-
sledních letech došlo k rozvoji průmys-
lové výroby a s tím související pokles 
nezaměstnanosti. Na druhou stranu žen 
bez práce rozhodně neubylo. Jsme tedy 
ve stavu, kdy v rodině často pracuje jen 
jeden. Navíc obyvatelé jsou předluženi 
špatnými úvěry např. z kreditních karet, 
a tím si výrazně zhoršují přístup k velice 
výhodným hypotékám. Zájemců o kou-

pi vlastního bydlení přibývá a pomáhají 
k tomu i velice nízké sazby úroků. Klien-
ti nám často neprocházejí hodnocením 
bank a projdou-li, jejich rozpočet je ve-
lice napnutý a dosti často jsme nuceni 
snížit kupní cenu ještě v závěru o pár de-
sítek tisíc, aby se transakce vůbec usku-
tečnila. 

O jaké nemovitosti je nyní největší zá-
jem a v jaké cenové relaci?
Stále přetrvává zájem o byty v cihlových 
domech a zvláště pak byty s nízkými 
náklady na energie a služby, případně 
fond oprav. Cena však musí být zajíma-
vá. V poslední době sleduji trend, kdy se 
vícegenerační rodiny opět sestěhovávají 
do jednoho většího bytu či domu. Tím 
samozřejmě šetří náklady na energie a 
služby. Prodejem dvou či více menších 
bytů získají zajímavou hotovost a ku-
pují dům, kde pak bydlí společně. Tento 
trend opět souvisí s nezaměstnaností, 
kdy rodiče nebo prarodiče s jistými dů-
chody podporují děti v nákladech na 
bydlení.

Jaký je, podle Vás, předpokládaný vý-
voj v prodeji nemovitostí pro letošní 
rok?
V této nejisté době, kdy nevíme, jak se 
bude vyvíjet situace v eurozóně a zda 
euro, jak ho známe dnes, přetrvá, je kaž-
dá prognóza vývoje ekonomiky zbyteč-
ná. Paradoxně však může tento nepříz-
nivý stav finančních trhů nahrávat trhu
s nemovitostmi. Ceny jsou již natolik níz-
ké, že se jistě vyplatí ukládat peníze do 
„čtyř stěn“. Otázkou je, co udělají banky 
s úroky z hypoték a jak budou ochotni 
lidem půjčovat. To by mohlo tento příz-
nivý stav radikálně zvrátit a uvrhnout trh 
s nemovitostmi opět do záporných čísel. 
Také nepředpokládám, že by zvýšení 
DPH na nové byty výrazně zamíchalo 
trhem a byty zdražovaly. V současné si-
tuaci by to kupující rozhodně neakcep-
tovali. Celkově jsem ve vývoji obchodů s 
realitami v našem regionu optimistický.

Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Pilbauerem 
vedl Libor Koldinský

PORADNA

ZIMNÍ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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SLÉVÁRENSTVÍ A MODELÁŘSTVÍ NA TÝNIŠŤSKU 

Než začnete číst lednový článek, právě jste ho číst 
začali, mohu vám sdělit, jak jsem konzultoval zá-
měr s Karlem Procházkou, člověkem, který může 
něco říct o Elitexu a o věcech kolem. Při rozhovoru 
mi Karel říkal: „Jen ne moc podrobně“ – pamatuj 
– toho se drž.
Dnes, po pěti měsících, vlastně nevím, jestli jsem 
se toho držel či jestli se toho držím. Možná ani ne, 
ale materiálu je mnoho, vzpomínání taky, a tak 
články a jejich obsah řadím tak, jak přicházejí myš-
lenky či vzpomínky.
Seřadit povídání do posloupnosti čistě technické, 
organizační, ekonomické či striktně časové lze. Při 
tomto přemítání se mi nějak ztrácejí lidé. A přece, 
historii lidé tvoří, bez lidí by historie či vzpomínání 
nebyly.
Co je na fotkách v prosincovém čísle? Horní obrá-
zek znázorňuje kupolovou tavící pec, ze které vyté-
ká tekutá šedá litina do pojízdného předpecí.  Pro 
informaci a představu uvedu, že v předpecí bylo 
běžně cca 5000 kg tekutého kovu. Z předpecí se 
šedá litina vylévala do pánví zavěšených na mos-
tovém jeřábu či obsluhovaných vysokozdvižným 
vozíkem.
V levé části fotografie je patrná převodovka naklá-
pění s ovládacím kolem. Předpecí jezdilo po kole-
jích mezi dvěma kupolovými pecemi. Kupolovny 
měly takzvaný kontinuelní odpich. Kontinuelní 
odpich zajistil vytékání kovu se struskou z pece a 
struska se od kovu oddělila mimo pec v zařízení, 
kterému slévači říkali „sifon“. Oddělování strusky 
od kovu se dělo v sifonu na základě rozdílu vah.
Kupolové pece (šachtové pece) sahaly až nad stře-
chu slévárny a občané viděli zvenku pouze komí-
ny s mokrými lapači – odlučovači jisker a popílku. 
Kupolovny pracovaly s předehřátým vzduchem 
ohřívaným v rekuperátoru. „Odtahy“ z pece směřu-
jí do rekuperátoru (odtah je ona šikmá část viditel-
ná na fotografii).
Na spodní fotografii je opět Jan Hemelík při odlé-
vání skříní z jeřábové bubnové pánve. Podobnou 
fotografii jsem již v jednom čísle týnišťského Zpra-
vodaje popsal.
Spolupráce slévačů a zásobování.
Slévárenský provoz (slévárna šedé litiny, mode-
lárna dřevěných modelů, modelárna kovových a 
umělohmotných modelů, slévárna slitin hliníku) 
byl jednotkou v podniku a podléhal výrobnímu 
úseku. Technici se starali o výrobní náplň a vlastní 
výrobu modelů a odlitků.
Důležitým oddělením, které úzce spolupracovalo 
se slévárenským provozem, bylo oddělení záso-
bování. Při vypsání všech podrobností a detailů či 
položek, které provoz pro svou činnost potřebuje, 
bych popsal mnoho stránek. Musím říci, že sko-
ro každý pracovník zásobování se trošku podílel 
na práci metalurgie. Dokonce jistý čas s námi ve 
výrobní metalurgii sdílel kancelář společně zá-
sobovač Ludvík Nuska. Pan Nuska zodpovídal za 
dodávky všech materiálů do provozu, samozřejmě 
s pomocí ostatních zásobovačů. Musím se přiznat, 
že v přítomnosti pana Ludvíka Nusky jsme nikdy 
netrpěli nedobrou náladou.

Opět pro informaci milých čtenářů uvedu pár po-
ložek, které zásobování zajišťovalo. Slévárenský 
koks, křemičitý písek, surová železa, ocelový šrot, 
tryskací bloky, základovou barvu. Pro představu 
opět uvedu, že tyto materiály se měřily – vážily v 
tunách či vagonech. K vykládce uvedených materi-
álů (a nejen těchto) sloužila skladovací materiálová 
loď, kam mohla zajíždět vlaková souprava. Mosto-
vé jeřáby byly vybaveny drapáky či břemenovými 
magnety.
Když píši o zásobování, nesmím zapomenout na 
další lidi, kteří se v tomto ranku pohybovali. Pan 
Václav Koďousek, Josef Bidlo, paní Dobývalová, 
paní Kynclová či Slávka Roubalová. Slávka Rouba-
lová byla zásobovačkou s velkým zet, paní Kynclo-
vá jakbysmet. Rád jsem s těmito lidmi spolupraco-
val a spolupracoval jsem s nimi dlouho a byli na 
mne přísní.
Spolupráce slévárny a mzdové účtárny.
Samozřejmě slévárenský provoz podléhal eko-
nomicky podniku po všech stránkách a ve všech 
ukazatelích. Mzdy byly zpracovávány ve spoluprá-
ci provoz – podnik. Mistři a dispečeři jednotlivých 
středisek připravili každý měsíc mzdové podklady. 
Tyto podklady definitivně zpracovávala mzdová
účtárna. Podklady pro mzdy vycházely z práce 
úkolové – práce dle výkonových norem a prací 
režijních. Podkladem pro mzdu byla takzvaná „pí-
chací karta“ – karta, kde byl označen příchod do 
zaměstnání a odchod ze zaměstnání, ze které se 
dala vyčíst nepřítomnost na pracovišti z důvodu 
zákonné dovolené, lékařského ošetření, nepří-
tomnosti dle zákona či soukromých důvodů. Mzda 
byla vyplácena každý měsíc dvěma částkami. Část 
jako záloha a část jako dobírka.
Personalistika provozu.
Podnik měl oddělení osobní a kádrové, které vy-
řizovalo požadavky na pracovníky modelárny a 
slévárny. Modeláři byli vychováváni v ČKD Kutná 
Hora, dalo by se říci centrálně a v počtech, které 
si každá modelárna zajistila pro vlastní potřebu. V 
modelárnách byla malá migrace pracovníků. Mo-
deláři byli velmi stálý kolektiv.
Slévárna si určitou dobu vychovávala vlastní učně 
ve středisku „U Šťásků“, řemeslníky, kteří chtěli slé-
vačinu mít jako dlouhodobé zaměstnání. V jisté 
době přestal být o slévačské řemeslo zájem. Uč-
ňovské středisko přestalo učně vychovávat a za-
čalo plnit pouze výrobní úkoly. Slévárna tedy žila 
personálně z dřívější perspektivní práce. Samozřej-
mě ve slévárenském provoze pracovalo mnoho 
slévárenských dělníků na profesích, do kterých 
byli zaškoleni a práci vykonávali kvalitně, napří-
klad odlévači, bílí zedníci, pracovníci tavíren nebo 
pracovníci čistírny. Posledními vyučenými slévači 
– formíři, kteří odešli do důchodu teprve nedávno, 
byli Miroslav Martinek a Zdeněk Bartoň.
Režim práce ve slévárenském provoze.
Měl-li slévárenský provoz pracovat ekonomicky a 
rytmicky, bylo nutné zajistit takový organizační re-
žim, kdy bylo možno již od pondělního rána odlé-
vat na linkách, kde formy postupovaly na doprav-
nících  kontinuelně a prakticky značnou rychlostí. 

To znamená, že musel být již v šest hodin ráno prv-
ní den v týdnu připravený tekutý kov k odlévání.
Práce ve slévárně jako celku.
Formování – výroba forem byla zahájena každé 
pondělí v šest hodin. Denně končila večer ve dva-
advacet hodin. Elektrotavírna zahájila práci vždy 
směnu před formovnami. Elektrotavírna končila 
práci jako ostatní v pátek ve dvacet dva hodin. 
Pracoviště elektrotavírny mělo třísměnný – nepře-
tržitý režim, ostatní pracoviště pracovala dvou-
směnně. Mluvím-li o tavírně, vzpomenu na některé 
pracovníky, jako byl pan Krčmář, Josef Hajn či Jirka 
Žabokrtský. Zajímavou postavou slévárny byl v 
určité době pan Alois Bidlo se svou nerozlučnou 
cigaretou. Byl jedním ze zaškolených pracovníků. 
Spolupracovníci jej oslovovali Luis Bidel.
Situace se změnila,  pokud byla zajišťována práce o 
sobotách. Sobotní směny byly mimořádné a vždy 
pouze jednosměnné. Za této situace pracovala 
elektrotavírna o dvě směny navíc. Technici (mimo 
mistrů), modelárna a slévárna hliníku pracovali v 
jednosměnném režimu.
Celozávodní dovolená.
Celozávodní dovolená byla prakticky vždy čtr-
náctidenní. V době dovolené probíhala důkladná 
údržba strojních zařízení. Před nástupem na celo-
závodní dovolenou byl prováděn generální úklid 
a vedoucí údržby na tomto vždy nekompromisně 
trval.
Sekretariát vedoucího provozu.
Na toto pracoviště jsem trošku minule pozapo-
mněl a mrzí mě to. Vždyť na sekretariátu se střídaly 
samé ženy, které nás také informovaly, jakou nála-
du má „dnes“ vedoucí a vystřídaly se: Hela Tomá-
šová, Jana Štěničková, Milena Vondrušková, Mirka 
Špačková, Zdena Vadlejchová, Zdena Janásková. 
Byla to prima děvčata. Bohužel, Zdena Vadlejchová 
a Mirka Špačková zemřely mladé.
Dojíždění do práce.
Než skončím dnešní povídání,  zmíním se ještě o 
dojíždění do práce a vzdálenostech, ze kterých 
pracovníci slévárny či modelárny dojížděli. Bylo 
zajímavé sledovat před šestou ranní, čtrnáctou 
či dvaadvacátou hodinou ruch před podnikem. 
Autobusy se sjížděly z mnoha směrů a z různých 
vzdáleností. Zaměstnanci měli dlouho dopředu 
známé trasy, jak do práce dojíždět. Přesto byli ve 
slévárně lidé, kteří těchto výhod nevyužívali – Láďa 
Píša dojížděl denně z Pardubic vlakem, Karel Václa-
vek dojížděl z daleké Kameničné u Žamberka dál-
kovým autobusem a Mirek Macků dojížděl denně 
na kole z Platěnic, které jsou až u Moravan. Cosi je 
táhlo do slévárny až z těchto vzdáleností. Bohužel 
Láďa Píša a Mirek Macků už nežijí. Mirek Macků se 
podílel dlouhou dobu na organizaci Cyklorallye 
Juráška a do Týniště jezdil i ve dnech pracovního 
volna. Mirek Macků měl zálibu – jezdil v Holicích 
na vysokém kole.

Pokračování příště.

Dan

Navštivte NOVÉ STUDIO ORIFLAME  a nechte se hýčkat
Zdarma v pohodlí se šálkem kávy nabízíme: kosmetické poradenství, kurzy líčení, prohlédnutí a vyzkou-
šení výrobků, objednání přírodní švédské kosmetiky Oriflame, s možnou slevou 23 % na každý výrobek,

doručení zboží bez poštovného.
Studio Oriflame Týniště nad Orlicí (767), ul. T. G. Masaryka 524

Otevřeno každé pondělí 11:30 – 17:00 hodin 
Kontaktní osoba:  Hlavsová Marie, tel: 603 327 478 



SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY

Zastavení č. 9 - Obchodní mlýn
  
Dnes bychom se rádi zastavili u budovy obchodního mlýna, 
který se nachází na náhonu Alba vpravo při výjezdu z města 
směr Opočno. Dostal se nám do ruky překrásný materiál z roku 
1936, který na 32 stranách strojově psaného textu z archívu 
Marie Koťánové velice podrobně popisuje celý areál mlýna, 
včetně hospodářských a obytných budov. Jedná se pravděpo-
dobně o část znaleckého posudku pro ocenění nemovitosti. 
Na tomto místě uvádím jen kratičký výtah z tohoto textu, zá-
jemce o celý text, nechť si ho otevře na webových stránkách 
Spolku přátel města Týniště nad Orlicí – www.muzem-tyniste.
cz.

Popis - r. 1936
Realita, patřící firmě L. Koťan vTýništi nad Orlicí, tvoří samostat-
ný komplex budov v Rašínově třídě, při okresní silnici Týniště 
n. O. – Bolehošť, v místě, kde silnice mění směr k východu.
Budova obchodního mlýna:
Jest to budova jednopatrová, postavená z lomového kamene 
a z cihel zděná. Půdorys mlýna má tvar obdélníka, mezistropy 
jsou trámové, s fošnovými podlahami, v každém patře dvěma 
průvlaky a sloupy podporované. Krov nad budovou tvoří man-
sardovou střechu s vaznicovou soustavou. Krytina na domě 
jest eternitová, šedá, hlavní římsa zděná, omítnutá, s vysutými 
žlaby a odpadními trubami. Hlavní fasáda domu na západní 
straně umělá, škrabaná, v šedém odstínu, na severní a jižní 
straně stříkaná. Okenní otvory s orámováním a podokenními 

profilovanými římsami. V I. patře okna s nadokenními římsami,
sokl budovy proveden jest omítkou z umělého kamene, ka-
menicky opracovanou. Zastavěná plocha mlýna měří 20,25 x 
14,10 m. 
Suterén: Do toho jest přístup od hlavního vchodu na západní 
straně po 6-ti betonových  schodech. Suterén nalézá se při již-
ní stěně mlýnské budovy při náhonu a podlahová plocha jeho 
měří 18 x 7,9 m. V jižní stěně otvor do místnosti nad náhonem, 
kde umístěn jest na transmisi setrvačník. Otvorem tímto pro-
chází hnací řemen na kotouč na hlavní transmisi, která jest 
osazena v suterénu na sedmi betonových hranolovitých zákla-
dech. Z bezpečnostních důvodů jest přístup ke transmisi za-
mezen řídkým laťovým hoblovaným plotem 1,25 m vysokým. 
Vodní dílo:
Stavba vodního díla byla provedena v roce 1916. Přívodní 
náhon podél mlýna a obývacího domu 5,15 m široký, s be-
tonovým dnem nad stavidly, štětovou stěnou ukončeným, v 
pokračování dlažba z lomového kamene. Stěny náhonu beto-
nové, při mlýně o síle 50 cm, na straně do dvora 80 cm silné. 
Turbínové sifony vyúsťují ve vybetonovaném odpadu, který 
má v povodních pilířích drážky pro uzavření v případě oprav. 
Provozní stavidla před turbínovou kašnou a jalovým žlabem. 
Stavidla, rám z válcovaných nosičů a fošen, železem kovaná. 
Vytahovací mechanismus táhly a převody s ozubenými koly. V 
betonové kašně dvě turbíny s horizontální hřídelí pod strojov-
nou. Kašna pro turbíny nad přívodním náhonem s fošnovou 
podlahou, nad jalovým korytem a betonovým stropem. Beto-
nový přívodní náhon nad turbínou 11,50 m dlouhý. Turbínová 
kašna a komora pro hřídel v betonu provedená má obestavěný 
prostor 12 x 6,5 x 5,7 m. Přívodní náhon na vodní dílo přiváděn 
jest od Častolovic. Strojní zařízení je na výkon 65 HP.
 
Zpracoval Štěpán Tomašík, 
použité fotografie z archivu Bohumila Ptáčka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Nejčtenější tituly za rok 2011 
v Městské knihovně Týniště nad Orlicí

Na začátku roku 2012 bychom vás rádi seznámili s žebříčkem z titulů 
knih, které naše knihovna v roce 2011 zakoupila a které nejvíce upou-
taly naše čtenáře a staly se tak nepůjčovanějšími tituly tohoto roku.
Pro lepší orientaci v produkci jsme knihy rozdělily na beletrii, nauč-
nou literaturu a knihy pro děti. Žebříček je vytvořen abecedně podle 
jména autora.

Beletrie:
Abdolat, Kader: Dům u mešity
Balabán, Jan: Zeptej se táty
Binet, Laurent: HHhH
Fulghum, Robert: Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Harrod-Eagles: Dynastie Morlandů 32. díl
Jordanová, Ricarda: Ranhojička
Kepler, Lars: Hypnotizér
Kepler, Lars: Paganiniho smlouva
Lark, Sarah: Maorčina píseň
Lark, Sarah: V zemi bílého oblaku
Laureen, Anne: Tauranga, můj osud
Monyová, Simona: Srdceboly
Obermannová, Irena: Tajná kniha
Radůza: Čáp nejni kondor
Vondruška, Vlastimil: Letopisy královské koruny 6.
Viewegh, Michal: Mafie v Praze
Weis, Eduard: Na přástkách v Podorlicku 
Whitton, Hana: Sedmý hřích se trestá smrtí

Naučná literatura:
Baňková, Markéta: Straka v říši entropie
Guiliano, Mirelle: Francouzky se umí otáčet
Guiliano, Mirelle: Francouzky netloustnou
Guiliano, Mirelle: Francouzky umí žít

Knihy pro děti:
Awdry,W.: O mašince Tomášovi
Brown, Laurence Krasny: Když dinosaurům někdo umře
Brezina,Thomas: Nestvůra z Dračího jezera
Delaf: Pupíky 1.,2.,3.
Doskočilová, Hana: Krtek a paraplíčko
Ježková, Alena: Tři maminky
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 1.,2.,3.,4.
Kratochvíl, Miloš: Kočkopes Kvido
Melounová, Ivanka: Čtení před spaním
Orwell, George: Farma zvířat: pohádkový příběh
Petiška, Eduard: Krtek a autíčko
Pospíšilová, Zuzana: Fánkova dobrodružství
Rowling, Joanne K.: Harry Potter a relikvie smrti
Valiente, Francisca: Hledej strašidla...
Zacharník, František: Pohádky o princích

Chceme-li udělat malou statistiku nejpůjčovanějších periodik za rok 
2011, tak i zde musíme dodržet rozdělení na dospělé a dětské čte-
náře. 

V první desítce se umístily:

Dospělí:      
Story, Květy, Vlasta, Instinkt, Reflex, Týden, Ona dnes, Sandra, Náš 
útulný byt, Computer

Děti:
Čtyřlístek, Kačer Donald, Bravo girl, Witch, Mateřídouška, Sluníčko, 
21.století junior, Dupito, Země pohádek

Kolektiv Městské knihovny Týniště nad Orlicí

GERIATRICKÉ CENTRUM

Více informací pro veřejnost v oblasti sociálních služeb

Geriatrické centrum je zařízení, které poskytuje široké spekt-
rum sociálních služeb pro seniory. Je zřizováno Městem Týniště 
nad Orlicí. O poskytovaných službách organizace informovala 
pomocí informačních materiálů (brožury, letáky) a webových 
stránek www.geriatr.tyniste.cz, které spravovalo a udržovalo 
Město Týniště nad Orlicí. Prostřednictvím  paní Běly Kovaříčko-
vé z Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, nám byla nabídnuta 
možnost být zapojeni do projektu Rozvoj dostupnosti a kvality 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a vytvořit si vlastní 
webové stránky. Ve spolupráci s panem Alešem Kejvalem s fir-
my Seen Network s.r.o., Týniště nad Orlicí, byly vytvořeny nové 
webové stránky www.gc-tyniste.cz, které byly zpřístupněny 
od 1. 12. 2011. Tyto nové webové stránky mají být pro budoucí 

uživatele služeb, jejich rodiny, ale i pro širokou veřejnost pře-
hlednější, s rychlejší orientací a zjednodušeným přístupem k 
jednotlivým odkazům. V aktualitách je možné se seznámit s 
nabídkou, přípravou a průběhem akcí v Geriatrickém centru, 
kdy následně si je bude moci každý připomenout formou fo-
tografií v odkazu fotogalerie.
Cílem této aktivity bylo a je zlepšit informovanost veřejnosti o 
dostupných sociálních službách v Týništi nad Orlicí. Byla hra-
zena z projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji, který je financován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mgr. Marie Vacková
ředitelka Geriatrického centra

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR



OBRAZEM z MŠ DUB

OBRAZEM z MŠ MĚSTO



Úspěch mladého týnišťského bigbandu v Budapešti


