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Hodně štěstí v roce 2013!

52. ročník
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Premiéra DS Jirásek - Charleyova teta
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Usnesení č. 48
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 26.11.2012

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření města č. 67 - 72/2012.
2. Podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze re-
formy veřejné zprávy proti rušení výkonu státní 
správy na obcích I. a II. stupně.
3. Smlouvu o nájmu pozemku  p.č. st. 116 v k.ú. 
Štěpánovsko o výměře 245 m2 pro ***. Nájem-
né činí 490 Kč/rok.
4. Přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v domě č.p. 
784 v Turkově ulici  v Týništi nad Orlicí paní ***, 
a to od 1.12.2012.
5. Přidělení bytu č. 11 o velikosti 1 + 1 v domě 
č.p. 786 v Turkově ulici  v Týništi nad Orlicí paní 
***,  a to od 1.12.2012.
6. Výši odměny pro ředitele ZUŠ, MŠ Město, MŠ 
U Dubu, Geriatrického centra, Městské policie, 
Bytového podniku, Kulturního centra a Služeb 
města Týniště nad Orlicí z objemu finančních
prostředků.
7. Na návrh soutěžní komise zrušení soutěže na 
dodavatele zemního plynu pro město Týniště 
nad Orlicí a jím zřízené nebo založené organi-
zace na základě § 71 zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách.
8. Umístění vitríny do místní části Křivice, č. p. 
666/1, pro projekt: Venkovská tržnice III.
9. Použití rezervního fondu městské knihovny 
ve výši 47.400 Kč na úhradu projektové doku-
mentace vybavení interiéru knihovny, se kte-
rým v příspěvku města nebylo uvažováno.

B)  Bere na vědomí   
1. Informaci o příznivém vývoji daňových příjmů 
v tomto roce, včetně porovnání k roku 2011.
2. Výsledek hlasování ve věci zachování domku 
„Na mléko“ v Křivicích.  Domek zůstane zacho-
ván.  Pro 104 hlasů.  Pro zbourání 23 hlasů. 
3. Informaci o cenové nabídce personálního au-
ditu od firmy Gnostika.
4. Informaci o požadavku na veřejné osvětlení v 
ulici Za Drahou.
5. Zápis z FV Zastupitelstva města Týniště nad 
Orlicí a ukládá tajemníkovi města zjistit výši po-
platků z okolních měst.
 

C) Zamítá
1. Návrh  PPT Potrubní technika, s.r.o, z 
20.11.2012 ve věci vlastnictví strojního zařízení 
kotelen  U  Dubu  a  Sřed.

D) Ukládá
1. Kulturní komisi jednat ve věci dalšího využití 
městského kina.  T: 10.12.2012 Odpovídá:Libor 
Koldinský 
2. Projednat v ZM změnu Obecně závazné vy-

hlášky o místním poplatku za svoz komunální-
ho odpadu včetně ceny. T: jednání ZM Odpoví-
dá: Ing. J. Paštika 
3. Projednat v ZM prodloužení smlouvy o vý-
půjčce nemovitosti – budovy v ulici Komenské-
ho čp. 106 pro Mateřské centrum Ratolest do 
31.12.2019.
T: jednání ZM             Odpovídá: Ing. J. Paštika 
4.   Projednat v ZM dohodu o finančním part-
nerství mezi MÚ Týniště nad Orlicí a MC Ratolest 
na projekt  Zateplení MC Ratolest. T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. J. Paštika 
5. Projednat v ZM poskytnutí sponzorského 
daru ve výši 5000 Kč pro Sportovní sdružení 
ČSTV na organizování slavnostního vyhlášení 
ankety Nejúspěšnější sportovec Rychnovska 
roku 2012.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí konaného dne 10.12.2012

A) Schvaluje
1. Finanční příspěvek 5000 Kč pro rok 2013 na 
zajištění antidrogového terénního programu 
pro oblast Týniště nad Orlicí se zařazením do 
rozpočtu města 2013.
2. Dohodu o finančním partnerství mezi Měs-
tem Týniště nad Orlicí a MC Ratolest na projekt 
Zateplení MC Ratolest se zařazením do rozpoč-
tu města 2013.
3. Prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitosti 
– budovy v ulici Komenského, čp. 106 a pozem-
ku p. č. 75 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro Mateřské 
centrum Ratolest do 31.12.2019.
4. Změnu Obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za svoz komunálního odpadu s navý-
šením poplatku na osobu na 600 Kč/ rok.
5. Navýšení ceny za svoz odpadů pro podnika-
tele. 
6. Prodej pozemku č. st. 34/2 v k.ú. Petrovice 
nad Orlicí o výměře 102 m2 za cenu 120 Kč/m2 
a poplatky s prodejem spojené pro paní ***.
7. Prodej  pozemku par. č. 241/4 o výměře 54 
m2 pod přístavbou domu na Mírovém náměstí 
č.p.  232,  v k.ú. Týniště nad Orlicí, za cenu 600 
Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené  pro ***. 
(Dle GP 1558-200/2012).
8. Koupi pozemku o výměře 1 m2  p.č. 242/2 v 
k.ú. Týniště nad Orlicí od *** do majetku města 
za cenu 600 Kč/m2. 
9. Prodej  pozemku  Na Podboří p. č. 1662/80 
v k.ú.Týniště nad Orlicí, o výměře 682 m2  za 
cenu 990 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 
675.180 Kč, pro *** a ***.
10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 43/1 a 
43/5 v k.ú. Štěpánovsko za cenu 100 Kč/m2 a 
podmínky odkupu pozemku dle dohody souse-

dů s městem.
11. Prodej vlastnického podílu o velikosti 19/
767 z pozemku p. č. 551 v k.ú. Bělečko za smluv-
ní cenu ve výši 1.900 Kč do vlastnictví Lesního  
družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
12. Odkup pozemků od *** dle geometrického 
plánu GP 1550-138/2012, v částce  945.080 Kč.
13. Poskytnutí sponzorského daru ve výši 5000 
Kč pro Sportovní sdružení ČSTV na organizová-
ní slavnostního vyhlášení ankety Nejúspěšněj-
ších sportovec Rychnovska 2012.
14. Zmocnění Rady města Týniště nad Orlicí k 
provedení všech nezbytných případných roz-
počtových opatření v období od 11.12.2012 do 
31.12.2012.
15. Finanční příspěvek ZŠ Mozaika Rychnov nad 
Kněžnou ve výši 10.000 Kč z důvodu změny síd-
la a částky.
16. Účelový příspěvek pro Kulturní centrum Tý-
niště nad Orlicí na rozkládací podium a zatěžká-
vací zkoušky jevištních tahů ve výši 42.264 Kč.
17. Rozpočtová opatření č. 73 – 82/2012.
18. Rozpočtové provizorium. 

B) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu finančního výboru

C) Zamítá
1. Prodej  části pozemku  a zahrady  na zahradní 
parcele p.č. 1596 v ul. Zvoníčkova v k.ú. Týniště 
nad Orlicí.

D) Ukládá       
1. Starostovi města jednat s pojišťovnou o úhra-
dě nákladů škody při eventuálním napadení 
černé zvěře.
2. Osadit dopravní značku „Zákaz vjezdu ná-
kladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou 
,,Dopravní obsluze vjezd povolen“ na křižovatku 
„U Růžku“ směrem k náměstí. Doplnit přechody 
pro chodce na křižovatce Turkova x Mostecká 
svislým značením.
3. Zadat dopravní studii provozu v ulici Turkova 
x Mostecká a okolí náměstí v souvislosti s pro-
jektem „Revitalizace centra města“ a pohybu 
nákladních automobilů po městě – bez staveb-
ních úprav.
4. Vyvolat jednání s majitelem domu č.p. 2 v 
souvislosti s eventuálním vykoupením nemo-
vitosti.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

Tento dokument má pouze informativní charak-
ter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění. Originál usne-
sení je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ 
Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

PF 2013 – Aby ten letošní byl ...

Vážení spoluob-
čané, 
držíte v rukou 
první číslo Zpra-
vodaje tohoto 
roku a možná 
se, stejně jako já, 
ptáte sami sebe, 
jaký ten letošní 
rok bude, co nám 
přinese. Již uply-

nulý rok 2012 nebyl v mnohém jedno-
duchý, ekonomická situace se nelepšila. 
Informace z médií nás každodenně spíše 
straší, že bude hůře. Rozporuplné zprávy 
nás zaplavují ze všech stran. Vládní re-
formy naplno dopadají na nás všechny a 
musí se s nimi vypořádat i město Týniště. 
To jsou obecně známá fakta, která dnes 
na tomto místě nebudu ale dál rozebírat, 
jelikož se to k mému slavnostněji pojaté-
mu úvodníku moc nehodí. 

Přelom roku je mým nejoblíbenějším 
obdobím. Přirozeně utichnou všechny 
činnosti, které se v uplynulých dvanácti 
měsících rozběhly, a my můžeme naplno 
zapojit jednu z nejdůležitějších schop-
ností vnímavých bytostí – a sice reflexi.
Tedy přemýšlení o věcech a lidech, jež 
pro nás měli v uplynulém roce nějaký 
význam, o někom, kdo vynaložil úsilí, 

aby nám s čímsi pomohl, o někom, komu 
jsme naopak pomohli my, o tom, co no-
vého jsme se dověděli o sobě samých a 
o druhých, o tom, v čem se nám dařilo a 
v čem naopak ne, o tom, čeho chceme 
dosáhnout v roce nadcházejícím.

Konec světa se v závěru uplynulého roku 
nekonal, tedy nezbývá nám nic jiného, 
než se vydat vstříc roku letošnímu.  Nový 
rok má v sobě vždycky ukryté nějaké 
očekávání. Jaký bude, co přinese mně, 
mým blízkým, mému nejbližšímu okolí? 
Jak se bude dařit v práci i v rodinném 
životě? Nový rok je i pro mě vlastně ta-
kový nepopsaný list papíru, na kterém 
mám připraveno 365 nových začátků, 
které bych rád jeden po druhém dokon-
čoval pouze pozitivně. Ani už nevím, 
kde jsem četl jednu pěknou myšlenku, 
kterou si teď pro vás půjčím. Psalo se v 
ní, že život je umění kreslit bez možnos-
ti gumovat. Úžasné vyjádření! A když se 
nad tím zamyslíte, je to skutečně pravda 
a mě se to zrovna hodí k tomu dokon-
čování začátků. Co zaznamenáme na ten 
čistý list papíru nadepsaný rokem 2013, 
to tam zůstane uchováno a bude již na-
vždy vypovídat o nás. O tom, jak jsme 
se postavili k tomu, co nám přináší kaž-
dodenní život, jaké postoje jsme zaujali, 
když se z malých problémů stávaly ty 
velké. Život se nikdy s nikým nemazlil a 
nemazlí, přesto se dá zpříjemnit hezkým 
slovem, úsměvem, přátelstvím, pomocí 
druhému. Nešetřete proto těmito gesty 
a činy, vždyť nic nestojí. A naopak nám 
mohou přinést spoustu bohatství v po-
době krásných zážitků, dobrých skutků a 
opravdového přátelství.

Vážení Týnišťáci, věřím, že alespoň část 
vašich osobních očekávání pro rok 2013 
obsahuje i touhu po tom, aby se naše 
město v lesích rozvíjelo a stávalo stá-
le lepším místem pro život. Já za sebe, 
nejen jako šéfredaktor, ale především 

jako zastupitel, vám mohu jednoznačně 
slíbit, že pro to v rámci svých možností 
dělám maximum a ve svých především 
spolkových aktivitách i nadále pokračo-
vat hodlám. Protože, pokud platí, že život 
je umění kreslit bez možnosti gumovat, 
potom je bezesporu také pravdou, že 
lepší je rozsvítit i malou svíčku, než pro-
klínat temnotu a říkat si, že na ten čistý 
list papíru označený číslem 2013 vůbec 
nevidím.
Dovolte mi vážení spoluobčané, abych 
vám tedy i za sebe popřál. Mějte hodně 
sil i odvahy k práci i pomoci druhým, ni-
kdy nevíte, kdy budete potřebovat po-
moc i vy. Přeji vám pevné zdraví, protože 
ho člověk potřebuje k tomu, aby mohl 
dobře pracovat i šťastně žít. Přeji vám 
také spokojenost a radost doma i v prá-
ci, protože pak se všechny problémy a 
těžkosti lépe překonávají a člověk inten-
zivněji prožívá své štěstí. Také vám přeji 
hodně opravdových přátel, protože oni 
vám mohou pomoci, až budete potře-
bovat. Mějte v sobě také mnoho elánu a 
optimismu, protože vás nejenom posu-
nou kupředu ve vašem životě, ale rovněž 
vám pomohou získávat přátele a respekt 
jiných lidí.

Takže šťastný celý rok 2013! Aby byl plný 
růstu, výzev a naplnění a přející vaší ces-
tě vzhůru! Čeká nás dvanáct nelehkých 
měsíců. A to bych ani nebyl já, pokud 
bych neřekl, že když si zachováme zdra-
vou mysl, optimismus, pověstný český 
smysl pro humor a trochu toho nadhle-
du, pak věřím, že vše určitě dobře do-
padne.

Libor Koldinský - šéfredaktor

A ještě něco navíc:
Stále dobrou náladu po celý rok si již při-
pravte sami dle přiloženého receptu.

Recept na dobrou náladu:
Vezme se 12 měsíců, očistí se od zlomy-
slnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 až 
31 dílků tak, aby vystačily na celý rok.
Potom se vezme 1 dávka důvěry, 1 dáv-
ka poctivé práce, 2 dávky dobré nálady, 
přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, 
čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu 
a špetka trpělivosti. To vše se promíchá 
a bohatě zalije láskou. Takto připravený 
pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti a 
podává se s milým úsměvem a dobrým 
slovem...
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se

90let Marie Kubečková
85 let Anna Matičková
80 let František Flégl
 Bohumil Soušek

Miluše Dostálová (60)
František Kučera (85)
Libuše Kuželová (78)

Karel Mrázek (62)
Alexandr Glazunov (74)

Karel Januš (62)
František Růžička (84)

Petr Smutný (62)

Michaela Frumarová
Eliška Chaloupková

Filip Matouš

VZPOMÍNKA

To, že čas hojí rány, to je pouhé zdání,
stále v srdci je bolest a tiché vzpomínání.

Dne 20. ledna uplyne pět let ode dne, kdy nás opustil 
můj drahý manžel, náš tatínek a dědeček, pan Jiří Kar-
píšek.

Stále vzpomínáme.
Manželka a dcery s rodinami

V pátek 30. listopadu se v našem koste-
le svatého Mikuláše uskutečnil adventní 
benefiční koncert, kde vystupovala Zu-
zana Stirská a Gospel Time. Byl to nád-
herný večer, kterým se opět potvrdilo, 
že hudba zrozená z černošských rytmů 
jazzu, swingu a blues do Týniště nad 
Orlicí patří a rádi ji tu slyšíme.  Gospel 
jako duchovní vyjádření jazzové energie 
může patřit i do našeho předvánočního 
času. Ve zdejším kostele už dostala pro-
stor jazzová a rocková mše a gospelové 
melodie jsou přirozeným pokračováním 
nově se rozvíjející tradice. Na základě 
řady ohlasů mohu říci, že to byl, nejen 
pro mě, výjimečný kulturní zážitek.

Karel Janeček

Díky, že tě tady máme!  

Jak jistě spousta maminek ví, působí v 
Týništi mateřské centrum Ratolest. Já 
osobně jsem o něm několikrát během 
své první rodičovské dovolené slyše-
la, ale nikdy jsem se neodhodlala ho 
se synem navštívit. Při druhé rodičov-
ské jsem již byla prozíravější, nedala na 
řeči z doslechu a raději se zašla osobně 
přesvědčit, o čem že to vlastně je. Byla 
jsem překvapená. Přivítaly mě maminky 
s úsměvem na tváři a vlídností v očích. 
Prostory nepůsobí tak stísněně, jak by se 

mohlo z pohledu zvenčí zdát a vládne 
tam milá atmosféra. S dcerkou navštěvu-
ji kroužek Znáček, kde se zdokonaluje v 
komunikaci a pohybovém vnímání, syn 
se občas účastní kroužku Tvořílci. Ma-
minky, které jsou se svými dětmi spíše 
doma, než stále někde po návštěvách, 
jistě takovou možnost zpestření „rodi-
čovského života“ ocení. Třešničkou na 
dortu k běžné činnosti MC Ratolest jsou 
různá divadelní představení, čtenářské 
čtvrtky v týnišťské knihovně a další akce. 
K těm pak patří i různé výlety.
V polovině prosince jsem se spolu s ně-
kolika dalšími maminkami a jejich dětmi 
odpoutala od vánočních příprav a vyjela 
si na výlet do Hradce Králové. MC Rato-
lest pro nás totiž zajistilo vstup do rodin-
ného zábavního parku TONGO. Musím 
přiznat, že nepatřím mezi příznivce tako-
výchto aktivit, neboť hledím na každou 
korunu, ale na tu hledí i vedení Ratolesti, 
takže jsme za zvýhodněné vstupné pro-
žili příjemné aktivní dopoledne. Zábavní 
park je totiž plný dětských atrakcí, na 
které se ve sto procentech případů ne-
chají zlákat i jejich rodiče. Zacvičila jsem 
si, aniž bych se u toho „trápila“ - zkuste 
chvíli skákat na některé z trampolín, vy-
lézt několikrát labyrint, prolézt průlezky 
a sjeďte tobogán a to ještě není zdale-
ka vše, co zábavní park nabízí. Děti se 
vydováděly a všichni jsme přijeli domů 
plni zážitků. Byla jsem ráda, že jsem se 

odhodlala a s dětmi vyrazila. Jsem ráda, 
že MC Ratolest navštěvuji a nesedím s 
dcerkou jen doma. Na další výlet se již 
nyní těším a za to, že tu pro nás MC Rato-
lest je, děkuji!

Jitka Mašková

Pochvala 
pro kolektiv kuchyně mateřské školky 
- město

Syn Adam z důvodu nachlazení a kašle 
zůstal týden doma. Pokud se neodhlásí 
obědy, mohou rodiče zajít do školky, kde 
dostanou oběd nevydaný dítěti do přine-
sených jídlonosičů. Celý týden jsme jídlo 
odebírali a v rámci koštování (tak jaképak 
to dnes mají ???)  musím konstatovat, že 
mi to jako dospělákovi chutná. „Mladej“ 
si taky nestěžuje a na spoustu jídel ráno 
při čtení jídelníčku na nástěnce prohlásí: 
„Mňam, to se těším. Rád bych proto jako 
táta poděkoval kolektivu kuchyně za to, 
že našim dětem dobře vaří. 

Pavel Nadrchal,  místostarosta

PŘIŠLO DO REDAKCE

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Přejeme všem členům sokolské jednoty  a jejím příznivcům pevné zdraví, radost, 
optimismus a sílu ke splnění osobních cílů.

TJ Sokol Týniště nad Orlicí

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám v novém roce popřál hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů.

 Karel Janeček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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KULTURNÍ POZVÁNKY

koncert
Sobota 12.ledna, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu 

CHARLEYOVA TETA (1.repríza)
V divadelní komedii Brandona Thomase se představí herci do-
mácího souboru Jirásek. Dva kamarádi se dvoří svým slečnám 
a třetí jim pomáhá převlečen za tetu jednoho z nich. Co se sta-
ne, když dorazí skutečná zámožná tetička z Brazílie?
Režie: Jan Bohatý Začátek představení je v 19,30 hodin.
Cena: 80,-Kč 

divadlo
Pondělí 21.ledna, 18:00 hodin, sál ZUŠ

Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků 
výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ. Občany zve srdečně Město Týniště nad 
Orlicí           

Oznámení FÚ Kostelec nad Orlicí o 
změně místní příslušnosti u části 

poplatníků daně z nemovitosti

V souvislosti s přijetím zákona č. 456/2011 
Sb., o Finanční správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, dojde u části 
poplatníků daně z nemovitostí ke změně 
místní příslušnosti u daně z nemovitostí v 
roce 2013. Od 1.1.2013 spravuje daň z ne-
movitostí v České republice  14 finančních
úřadů se sídly v jednotlivých krajských měs-
tech a v hlavním městě Praze. Správu daně z 
nemovitostí budou vykonávat prostřednic-
tvím územních pracovišť příslušného kraje 
(tj. stávajících finančních úřadů). Daňové
povinnosti k dani z nemovitostí za všechny 
nemovitosti poplatníka, které se nacházejí 
na území příslušného kraje, budou sou-
středěny do jednoho daňového spisu po-

platníka uloženého na jednom spravujícím 
územním pracovišti příslušného finančního
úřadu. Sloučení stávajících daňových po-
vinností do jednoho spisu je k 1.1.2013 pro-
vedeno automaticky z moci úřední.
Nedochází-li ze strany  poplatníka ke změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně z 
nemovitostí na rok 2013 /tj. např. prodeji, 
koupi, darování, dědění nemovitostí, změ-
nám v rámci stavebního řízení- přístavby, 
vestavby, vznik stavebního pozemku/ nemá 
poplatník povinnost podat daňové přiznání 
na rok 2013 a daň mu bude vyměřena za 
všechny nemovitosti v rámci kraje  v sou-
ladu s ust. §13a zákona č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Informaci o umístění spisu daně z nemo-
vitostí  na konkrétním územním pracovišti 
v rámci kraje bude obsahovat složenka na 

daň z nemovitostí na rok 2013. Spravující 
územní pracoviště je určeno podle algorit-
mu, jehož zásadním kritériem je u fyzické 
osoby místo pobytu a u právnické osoby 
sídlo v konkrétním kraji. 
V informačním letáku č. 17 je podrobně po-
psáno schéma postupu stanovení spravují-
cího územního pracoviště poplatníka daně 
z nemovitostí v příslušném kraji. Informační 
leták nalezne veřejnost na internetových 
stránkách české daňové správy – http://cds.
mfcr.cz, pod záložkou „aktuální informace 
ke vzniku Finanční správy“.  Další informace 
naleznete na www.tyniste.cz.

Bc. Leona Bílková 
vedoucí referátu majetkových daní Finanč-
ního úřadu v Kostelci nad Orlicí

jiné akce
Čtvrtek 10.ledna, 15:00 hodin, výstavní síň Městské knihovny

Vernisáž výstavy výtvarného oboru “Na dně 
moří a oceánů“
Výstava prací žáků VO ZUŠ bude probíhat od 10. do 30.ledna.

Sobota 19.ledna, 8:00 – 14:00 hodin, areál  Bobkárna

Speciální celostátní výstava králíků Rexů
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 27.ledna, 6:00 – 10:00 hodin, areál  Bobkárna

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

výstavy
Neděle 13.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 13.ledna, 18:00 hodin, sál hotelu Orlice

Zahajovací lekce Tanečních pro manželské páry 
a dvojice
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 27.ledna, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.

V pondělí 21. ledna se koná Žákovský koncert spojený s 
výstavou prací žáků výtvarného oboru.  Začátek koncertu je v 
18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

10. ledna  (čtvrtek) Vernisáž výstavy výtvarného oboru

„Na dně moří a oceánů“ - to je název výstavy výtvar-
ných prací žáků VO, kterou budete moci navštívit ve výstavní 
síni městské knihovny v Týništi nad Orlicí od 10.  do 30. ledna 
2013. Výstava prací je inspirována putováním do podmořské 
říše. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 10. ledna v 15 ho-
din.

ZUŠ zve
Pozvánka na myslivecký ples

Myslivecká sdružení Zelené háje vás srdečně zve na tradiční 
MYSLIVECKÝ PLES, který se koná dne 12. 1. 2013 v Restaura-
ci u Krbů v Albrechticích nad Orlicí. Předprodej vstupenek 
včetně místenek bude zahájen 12.12.2012 v Restauraci u 
Krbů. Vstupenka s místenkou stojí 90 Kč. K poslechu a tanci 
bude hrát JK band Ohnišov. Je připravena bohatá tombo-
la s téměř 50 cenami a letos poprvé budou slosovatelné 
vstupenky o 5 cen. K občerstvení bude zajištěna myslivecká 
kuchyně. Srdečně vás zve myslivecké sdružení Zelené háje 
Albrechtice nad Orlicí.
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Jak je už dlouholetou tradicí i letos se 
počátkem listopadu sjelo do Týniště 
nad Orlicí do našeho kulturního centra 
množství literátů – amatérů, aby kon-
frontovali své literární názory jak s ji-
nými autory, tak s porotci naší literární 
soutěže, která se letos v Týništi konala 
už potřinácté.
A jak letošní literární klání dopadlo? V 
nejpočetněji zastoupené kategorii C 
– poezie 
(21 prací) si I. místo (a celkově absolut-
ní vítězství v letošním ročníku soutěže) 
odvezla do Mělníka paní Jindra Lírová. 
2. místo pak bylo uděleno dvěma au-
torům, a sice Mgr. Marii Ungrádové z 
Vamberka za báseň Bilancování a panu 
Luboši Skopcovi ze Mšena za báseň Zá-
tiší s kočkou. 3. místo si do Vamberka za 
báseň Epigram odváží opět Mgr. Marie 
Ungrádová. V této kategorii, která byla 
letos opravdu obdařena samými kvalit-
ními pracemi, se porota rozhodla udělit 
ještě čestné uznání, a sice paní Zdeňce 
Líbalové z Mělníka za báseň Do automa-
tu...

V kategorii C – próza porota udělila 1. 
místo za povídku Kouzlo navíc panu 
Luboši Skopcovi, 2. místo za povídku 
Příjezd večerního vlaku a 3. místo za 
povídku Tvář získal v této kategorii pan 
Lubmír Mikisek z Plzně.
Co se týká ostatních kategorií, tak v le-
tošním ročníku porota neobdržela žád-
né práce do kategorie A (autoři ve věko-
vém rozmezí 15 – 18 let), a v kategorii B 
pak udělila ještě jedno čestné uznání, a 
to Bc. Haně Šustkové za báseň Cesta v 
dešti.
Zcela speciální cenu poroty obdržel v 
závěru letošního setkání v týnišťském 
kulturním centru nejmladší účastník le-
tošního ročníku, devítiletý Honzík Sto-
lín, a to za krásné zamyšlení o vlaštovce.
Myslím, že jsme spolu s autory, porotci, 
organizátory i přáteli našeho literární-
ho Parnasu strávili pěkné dopoledne a 
doufáme, že se zde v příštím roce sejde-
me opět.
Přátele a příznivce zdraví za organizáto-
ry Týnišťského literárního Parnasu

Mgr. Jitka Březková
Redakce Zpravodaje si dovoluje oceně-
né zamyšlení o vlaštovce zveřejnit:

O zvědavé vlaštovce
Jan Stolín

Byla jedna vlaštovka, která byla moc zvě-
davá. Jednou se ptala maminky: „Mami, 

proč nejsme lidi?“
„Protože to zařídila Matka Příroda.“ 

Vlaštovka se rozhodla, že půjde do světa. 
A šla. Letěla přes hory doly. Jednou si 
řekla: „Asi si mám odpočinout!“ Taky 

měla hlad. Letěla do obchodu a vzala 
si rohlík. A jedla a jedla! Pak měla žízeň, 

tak letěla k potoku a napila se. Pak letěla 
dál, ale rozhodla se, že poletí domů. Když 
přiletěla, řekla: „Domov, sladký domov.“ 

Pak všechno pověděla mamince.
Konec

TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ PARNAS 2012

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

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

Akce ve Sluníčku – LEDEN 2013

MINISTAR 2013
3. ročník pěvecké soutěže pro jednot-
livce, páry i skupiny je tu! Přijďte ukázat 
svůj talent ve čtvrtek 21.2. v 17.00 do 
DDM - přihlášky a podrobnější informa-
ce od 7. ledna ve Sluníčku!

Úterý 8. 1. 17.30 – 19 hod
TVOŘENÍ–MALOVÁNÍ ŽEHLIČKOU
Dílna určená dětem s doprovodem do-
spělého. Vyzkoušíme netradiční malová-
ní voskovkami pomocí žehličky. Obrázky 
bude možné i zarámovat. Cena 30 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, pro-
sím, předem.

Úterý 15. 1. 17.30 – 20 hod.
ÚTERNÍ PEDIG pro začátečníky  
Pletení z přírodního proutí, které se 
krásně zpracovává a vždy vzniknou ori-
ginální díla – košíky, tácy, zvonky nebo 
zvířata, přijďte to zkusit i vy! Přihlaste se, 
prosím, předem. Cena 50 Kč + spotřebo-
vaný materiál.

Pátek 18. 1.  17 – 21 hod.
VEČERNÍ PEDIG    

Začátečníci i pokročilí mohou pokračo-
vat nebo začít motat proutky v prodlou-
žené večerní dílně. Přihlaste se, prosím, 
předem. Cena 50 Kč + spotřebovaný ma-
teriál.

Sobota 19.1. 10 – 18 hod. 

ZIMNÍ PLETKY A TVOŘENÍ  
Sobotní den, věnovaný pletení a různým 
výtvarným technikám s našimi lektorka-
mi. Na všechny dílny je potřeba přihlásit 
se předem! Cena je vždy 80 Kč + spotře-
bovaný materiál.
FIMO (16 – 17.45 hod.) – práce s poly-
merovou hmotou pro začátečníky, mož-
nost ozdobení příborů, výroba šperků, 
přívěsků
ENCAUSTIKA I. (12.30 – 14 hod.) – ma-
lování žehličkou a voskovkami, jednodu-
ché a originální!
ENCAUSTIKA II. (14 – 15.30 hod.)
SMALTOVÁNÍ (9.45 – 11 hod.) – jedno-
duchou technikou zdobené přívěsky, 
šperky, příbory
PEDIG I. (10 – 13.45 hod.) – pro začáteč-
níky i pokročilé, láká vás pletení vlastních 
dekorací a pěkných dárků? Přijďte!
PEDIG II. (14.15 – 18 hod.)

Úterý 22. 1. 17.30 – 19 hod.
TVOŘENÍČKO QUILLING   
Obrázky z proužků - vločky, sněhuláci, 
tučňáci a další zimní motivy do vašich 
oken. Vhodné pro dospěláky, mládež a 
děti s doprovodem. Cena 30 Kč + spo-
třebovaný materiál.

Úterý 29. 1. 17.30 – 20 hod.
ÚTERNÍ PEDIG 
Další ze zamotaných večerů. Přihlaste se, 
prosím, předem. Cena 50 Kč + spotřebo-
vaný materiál.

Připravujeme...
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
JARNÍ PRÁZDNINY SE SLUNÍČKEM, při-
hlášky od 15. ledna v DDM!
LETNÍ TÁBORY vyjdou v únorovém zpra-
vodaji, na e-mail je posíláme již v polo-
vině ledna, pošlete nám svůj e-mail a 
máte veškeré informace dřív!

Eva Jenčíková
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti
Listopad 2012

Dne 5.11. 2012 v 18:54 hod. 
bylo od zaměstnankyně Geri-
atrického centra Týniště n. O. 
přijato telefonické oznámení, 
že v městském parku, nedale-
ko ubytovacího pavilonu GC 
se nachází velká skupina mla-
dých osob a hraje zde značně 
hlasitá hudba, která obtěžu-
je seniory v GC. Na místě byl 
strážníkem zjištěn výskyt cca 

15 osob, přičemž hlasitá hudba vycházela z autorádia osobní-
ho vozidla zaparkovaného na nedalekém parkovišti. Věc byla s 
řidičem projednána, což vedlo k okamžitému zjednání nápra-
vy - obnovení klidového stavu. 
Dne 7.11. 2012  v 13:00 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na Mírovém náměstí se před mléčnou jídelnou na-
chází použitá injekční jehla se stříkačkou. Strážníkem byly věci 
zajištěny a předány k likvidaci jako nebezpečný odpad. 
Dne 12.11. 2012 v 14:23 hod. bylo prostřednictvím L156 při-
jato oznámení řidiče projíždějícího Týništěm nad Orlicí, že při 
průjezdu okolo místního koupaliště si všiml dvou mužů rom-
ské národnosti s vozidlem Ford Mondeo, rzv: 1AT ...., jak vha-
zují opotřebené pneumatiky do kontejneru pro tříděný odpad 
- plasty. Věc je jakožto přestupek proti veřejnému pořádku v 
šetření městské policie. 
Dne 12.11. 2012 v 14:35 hod. byla městská policie upozorně-
na obyvatelkou města, že ve stojanech na jízdní kola u nádraží 
ČD se nachází hezké dámské jízdní kolo, které však není uza-
mčené a hrozí jeho odcizení.  Strážníkem bylo na místě naleze-
no neuzamčené dámské horské jízdní kolo zn. XXX XXX, stříbr-
né barvy. Kolo bylo zajištěno a vzato do úschovy na služebnu 
městské policie, kde se nachází do současné doby.
Dne 16.11. 2012 v 20:55 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že v ulici Kpt.V. Opatrného leží na chodníku nějaký muž. 
Na udaném místě byl strážníky nalezen místní občan, který le-
žel na chodníku z důvodu své podnapilosti a tímto budil veřej-
né pohoršení. Byl přepraven do místa bydliště, kde byl předán 
do péče spolubydlící. Věc byla řešena blokovou pokutou jako 
přestupek proti veřejnému pořádku. 
Dne 19.11. 2012 v 13:00 hod. bylo přijato oznámení o krá-
deži dámského jízdního kola zn. Velamos, které bylo odcizeno 
v době od 11:25 do 11:30 hod. před panelovým domem na 
sídlišti Střed.  Ve věci probíhá šetření. 
Ve dnech 22. a 27.11. 2012 bylo strážníky městské policie v 

rámci města Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice 
uskutečněno měření rychlosti vozidel, přičemž bylo strážníky 
projednáno nad 20 přestupků překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti v obci. 
Dne 24.11. 2012 v 02:00 hod. byl předveden na služebnu 
městské policie mladý muž, který na Mírovém náměstí ru-
šil noční klid a po výzvách strážníka směřujících ke zjednání 
nápravy jej dotyčný muž počal urážet. Záležitost byla řešena 
blokovou pokutou.
Dne 25.11. 2012 v 01:10 hod. bylo přijato oznámení o rušení 
nočního klidu v prostoru u klubu Sépie v ulici Čapkova. Stráž-
níky byla na místě zastižena skupina 8 mladých mužů, kteří se 
hlasitě bavili a zejména poslouchali hlasitou hudbu z autorá-
dia. Po upozornění ze strany strážníků došlo ke ztišení. 
Dne 25.11. 2012 v 01:38 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že z okna bytového domu v ulici Na Netřebě volá o po-
moc nějaká žena. Na místě bylo zjištěno, že důvodem volání o 
pomoc byla skutečnost, že druh zmíněné ženy chtěl zabránit 
jejímu odchodu do některého z barů a uzamkl ji v pokoji bytu. 
Situace byla na místě strážníky uklidněna a muž s ženou pou-
čeni o svých právech.
Dne 27.11. 2012 v 08:00 hod. byla na základě požadavku 
Policie ČR poskytnuta součinnost při usměrňování provozu na 
křižovatce s kruhovým objezdem u marketu Penny, kde došlo 
k dopravní nehodě. 
Dne 28.11. 2012 v 08:38 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení o krádeži plastového kontejneru na komunální odpad od 
bytového domu v ulici T.G. Masaryka. V rámci následného šet-
ření byl kontejner nalezen u nedalekého domu v ulici Okružní, 
kam byl přemístěn „nočními vtipálky“. 
Dne 28.11. 2012 v 17:50 hod. byl na základě telefonického 
upozornění nalezen strážníkem v ulici V Sítinách muž v podna-
pilém stavu, který ležel na chodníku. Po ztotožnění byl dopra-
ven do místa bydliště tj. na ubytovnu Modrák, kde byl předán 
do péče spolubydlících. 
Dne 29.11. 2012 v 18:30  hod. bylo přijato oznámení, že v 
ulici Turkova leží na chodníku před prodejnou FAB bezvládné 
tělo. Na místě bylo strážníkem zjištěno, že se jednalo o muže 
ve značně podnapilém stavu. Následně bylo rozhodnuto o 
umístění na protialkoholní záchytné stanici – provedeno Po-
licii ČR. 
Dne 30.11. 2012 v 15:20 hod. bylo od obyvatelky města při-
jato oznámení o krádeži její peněženky s občanským průka-
zem a finanční hotovostí, ke které došlo v baru Murphys na 
Mírovém náměstí ve večerních hodinách dne 27.11. 2012. Ve 
věci probíhá šetření. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie

Upozornění pro držitele cestovních pasů

Dle ustanovení § 32 odst. 1, písmeno b)  a § 33 odst. 1) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších přepisů, je 
držitel povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy. Tuto po-
vinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého.  Tyto cestovní doklady může 
občan odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání (tj. MěÚ Kostelec nad Orlicí), matričnímu úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgá-
nům policie. Tyto orgány vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu. V případě, že občan neodevzdá neplatný cestovní doklad, 
dopustí se přestupku na úseku cestovních dokladů podle § 34a) odst. 1, písmeno f ) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve 
znění pozdějších přepisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Slezáková Helena, telefon 494 337 258 e-mail: hslezakova@muko
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: Zhřešili 
jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu 
a proti tobě. Modli se za nás k Hospodi-
nu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se 
tedy za lid modlil.

4. Mojžíšova, 21,7

Tak jsme zase v novém roce! Díky, že jsme 
do něho mohli vstoupit bez neštěstí, po-
stižení, při plném vědomí i s nadějným 
očekáváním. Chtěli bychom tento rok 
začít bez minulých zklamání, nezatíženi 
bývalými neblahými zkušenostmi.
A přece dnes čteme biblický příběh, 
který nás obrací do nevábné minulosti 
Mojžíše a jeho lidu. Připomíná nám udá-
lost bolestivého trestu. Teprve tehdy to 
byl trest, který zalomcoval všemi tak, že 
je přiměl k lítostivému pokání: zhřešili 
jsme, víme to a přiznáváme. Jen mod-
litba přímluv nám může pomoci. I my 
rozumějme této novoroční výzvě tak, že 
se nemůžeme odpoutat od toho, co je 
za námi. Jistěže bychom rádi začali nový 
rok s čistým štítem, bez neštěstí i bez na-

šich selhání. Avšak to, co je za námi, vle-
čeme s sebou, ať chceme nebo ne. Je tu 
však šťastná možnost, jak to minulé vyu-
žít: totiž třídit to a rozlišovat. A objevovat 
vlastní omyly, kroky stranou, hříchy. Roz-
poznat je, pojmenovat a prosit Boha o 
odpuštění. Ať nás neuvádí do pokušení 
a zbaví od zlého. A právě to je to, co nám 
– jestliže prosíme upřímně – pro Ježíše 
Krista Bůh poskytuje. A co nám oteví-
rá možnost vstoupit i do tohoto roku s 
dobrou nadějí.

Svatý Bože, jsme před tebou jako prášek 
na vážkách. A přece nás miluješ a neod-
vracíš se od nás. Prosíme tě, buď s námi 
a našimi blízkými svou láskou i v tomto 
roce. Amen.

Píseň:
1. Ó Bože, spáso zašlých dob, let příštích 
naděje, ochránce náš za bouří zlob, náš 
věčný domove!
2. Tví svatí skryli v bezpečí se tvého trů-
nu stín, tvá ruka na to dostačí, bezpečný 

je tvůj klín.
3. Než hor tu vyvstal pevný kruh, než 
upevněna zem, od věků ty jsi svatý Bůh, 
bez změny v bytí svém.
4. Před tebou věků tisíc jest jak zašlého 
dne třpyt, jako když hasnou jiskry hvězd, 
než slunce vzejde svit.
5. Veletok věků, bouřný čas, odnáší 
smích i sten, pohasne lidstvo, hvězdy jas, 
jak sen, když vzchází den.
6. Ó Bože, spáso zašlých dob, let příštích 
naděje, buď schránou naší v bouří zlob, 
náš věčný domově!
Píseň č. 534 z Evangelického zpěvníku 
(podle Žalmu 90, upravil Ferd. Krejsa 
1923)

Srdečně zveme na bohoslužby v lednu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
13.1. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou
27.1. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou

Připravil Jaroslav Matuška

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Hejblíci 9:30 - 10:00hod.
Herna pro miminka (1-16 měsíců) 9:30 - 11:30hod.

Angličtinka pro děti 15 - 16hod.
AJ pro dospělé od 16 a 17hod., NJ pro dospělé od 16hod.
Herna 15:00 - 18:00hod.

Úterý Rolnička I. 9:30 - 10:15hod.
Rolnička II. 10:15 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Angličtina pro děti 16:45 - 17:45hod.
Herna 16:30 - 18:00 hod.

Středa Mimořádné akce: Herna 15:30 - 18:00
Flétnička I. 15:30 - 16:15hod. 
Flétnička II. 16:15 - 17:00hod. 
Barvičky 15:30 - 17:00hod. 

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna

Herna 16:00 - 18:00hod.

Pátek Znáček 10:00
Tvořílci 10:00 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Herna 16:00 - 18:00hod.
Biblická rodina pro děti od 16hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc leden 2013
Pohádkové téma měsíce: Sněhurka a sedm trpaslíků

Další akce v lednu:
10.1. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: háčkování
17.1. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v knihovně,  od 10hod. (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
16.1. a  18.1. (St,Pá) Zimní Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků
24.1. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: plstění

Plánujeme měsíční vzdělávací BESEDY s lektory na téma:  Zdravá výživa, Péče o zoubky u dětí, Výchova dětí, Jak mluvit s dětmi 
o smrti,  Děti zdravé i postižené ...

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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Zima slídí kolem domů

U sta hromů, u sta hromů
zima slídí kolem domů.
Slídí kolem domů zima:
Zatopte si! napomíná.

Já jsem zima, nejsem líná,
nakouknu vám do komína.

Zatopte si! připomíná. 
Nasednu na meluzínu,
dostanu se do komínu,

pak komínem až k vám domů.....
U sta hromů, u sta hromů!

My to víme, my to víme,
však si taky zatopíme.

Zatopíme za chvilenku,
zůstaň zimo, zůstaň venku!

Hynek Vilém: 
Bíle - knížka o zimě a sněhu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Je tu nový rok 2013. Přivítali jsme ho 
milou zimní básničkou z ještě milejší 
knížky pro děti pana Hynka Viléma. V 
jeho básničkách chumelí, vše je bílé 
a zvířátka i děti se diví. Jako by knihu 
stvořila sama zima. 
Abyste se příjemně zahřáli a potěšili 
tělo i duši, tak vás hned na začátku 
roku zveme na výstavu prací žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ v Týništi nad Or-
licí. Najdete ji ve výstavním sále a pod 
názvem Na dně moří a oceánů potrvá 
od 10. do 30. ledna 2013.
Půjčovna dospělého oddělení se v sa-
mém závěru roku oblékla do nového 
kabátu a my pevně doufáme, že se 
čtenáři i návštěvníci budou u nás cítit 
příjemně. 
A když už jsme u těch změn, tak i naši 
rubriku ve Zpravodaji města jsme 
trošku pozměnili a doplnili o téma, co 
všechno zajímá naše současné i nové 
čtenáře.
Tak na shledanou v novém roce v 
knihovně

Jarmila Vašátková

Vy se ptáte, my odpovídáme...

• Jak se stanu čtenářem?
Navštívíte knihovnu s platným dokla-
dem pro ověření totožnosti a bydliště 
(OP, pas), vyplníte přihlášku a zaplatí-
te registrační poplatek na 1 rok:
50 Kč  děti do 6 let, žáci ZŠ (přihlášku 
vyplní zákonný zástupce), studenti, 
invalidé, důchodci (potvrzení),
100 Kč  ostatní čtenáři,
20 Kč  prezenční čtení časopisů v čí-
tárně  (v létě s možností na terase)

• Co si mohu vypůjčit a na jak dlou-
ho?
Lze si vypůjčit knihy a časopisy. Knihy 
a svázané ročníky časopisů (předcho-
zí rok) mají výpůjční dobu 6 týdnů, 
časopisy běžného kalendářního roku 
14 dnů. 

• Můžete mi obstarat knihu, kterou 
nemáte ve fondu?
Dokument, který knihovna nevlastní, 
lze vyžádat z jiných knihoven tzv. me-
ziknihovní výpůjční službou - MVS.

• Musím být registrovaným čtenářem, když využívám ostatní služby?
Nemusíte. Stanice veřejného internetu jsou přístupné komukoli a jsou zdarma. Platíte si 
pouze tiskové výstupy z internetu apod. Pokud potřebujete využívat počítačové programy 
(Word, Excel, skenování dokumentů, fotek, negativů, prezentace apod.) tak také nemusíte 
být registrováni, ale tato služba je zpoplatněna  20 Kč za hodinu.
Členství není samozřejmě podmínkou ani pro černobílé a barevné kopírování.

• Proč má knihovna v úterý a pátek zavřeno?
V tyto dny se vykonává vše, co během provozu není možné. Výběr a nákup knih, jejich 
počítačové zpracování včetně zabalení. Úklid volného výběru a oprava poškozených knih. 
Příprava besed pro veřejnost, základní a mateřské školy, mateřské centrum Ratolest, orga-
nizace a instalace výstav a odborných přednášek. V neposlední řadě v tyto dny absolvuje-
me povinné vzdělávací semináře, školení a kurzy.

Další dotazy rádi zodpovíme i prostřednictvím našich kontaktů:
tel. 494 377 131, mobil: 724 108 059, e-mail: knihovna.tyniste@wo.cz, www.knihovnaty-
niste.cz

a
Základní um�lecká �kola T�ni�t� nad Orlicí

zvou

na v�tvarné putování do podmo�ské �í�e

NA DN� MO�Í A OCEÁN�

10.1. 2013 - 30.1. 2013
vernisá� v�stavy 

ve �tvrtek 10.1. 2013 v 15 hodin 

MC RATOLEST prodávalo občerstvení ve vánoční uličce!

Letošní  trochu netradiční rozsvěcení stromečku se vydařilo! 
Byly velké změny - program, místo a organizace, vše se však 
podařilo a nedělní odpoledne se stalo krásnou chvilkou pro 
občany Týniště, kdy se mohli zastavit ve vánočním shonu, po-
povídat si s přáteli, poslechnout si šikovné talenty ZUŠ a MŠ a 
dát si kalíšek dobrého teplého moku. Právě občerstvení letos 
poprvé celé zajišťovalo Mateřské centrum Ratolest. Děkuje-

me všem maminkám, které pomohly s organizací a přípravou 
občerstvení. Nabídka byla široká, sešlo se 23 druhů sladkých i 
slaných zákusků, k pití se krom jiného  podával  teplý svařáček 
a horký mošt s medovinou. Za utržené penízky letos nadělíme 
pod stromeček dětem do Mateřského centra spoustu nových 
hraček, a ušetříme část prostředků na nové venkovní  hřiště a 
vybavení stodoly.  Všem moc děkujeme za pomoc a přejeme 
pohodový a šťastný nový rok 2013!

MC RATOLEST
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POHÁDKOVÉ ČTENÍ V KŘIVICÍCH

Po skončení léta jsem se zaobírala myš-
lenkou, jak si ukrátit zimu, zpříjemnit 
brzké večery a scházet se s přáteli. Vznikl 
z toho nápad zrealizování cyklu setkání 
pod názvem Pohádkové čtení o páté. 

Smyslem je, že od listopadu do března 
se druhý pátek v měsíci sejdeme v 17 
hod v křivické škole - vycházela jsem z 
anglických čajů o páté. Uvaříme si čaj a 
společníkem je nám vždy hezká knížka. 
Aby se do akce zapojili opravdu všich-
ni, vymyslela jsem to tak, že každý mě-
síc bude řada na jedné mamince, která 
následující čtení představí oblíbenou 
knížku její rodiny - jejích dětí. Přečte se 
úryvek z knihy, povypráví se o obsahu 
knížky a potom děti zapojíme do pat-
řičného doprovodného programu. Akce 
jsou úspěšné, zajímavé a musím říci, že i 
oblíbené. Scházíme se rádi, nikdo nemá 
trému a naše děti se učí lásce ke kníž-
kám, ale také spoustu dalších zajíma-
vých věcí.

Začali jsme v listopadu knihou Rarášci 
ze mlejna. Kniha je o vodníkovi a čer-
tovi. Následný program byla výtvarná 
činnost. Děti si vyrobily zápichy čertů a 
vodníků, papírový čertovský řetěz, který 
v prosinci využily na zdobení vánočního 
stromku ve svých domovech. Větší děti 
(školního věku) si vyrobily papírové has-

trmanské klobouky. Každý si tak odnesl 
domů nějakou vlastnoručně vyrobenou 
památku.

Další čtení byla kniha Kosí bratři. Po pře-
čtení ukázek jsme měli s dětmi povídání 
o kosech, aby se dozvěděly něco zajíma-
vého o těchto ptácích. Následně si děti 
vyrobily přírodní krmítka pro ptáčky na 
zimu a také si vyslechly, co všechno se 
ptáčkům má do krmítek dávat, aby jim 
bylo v zimě dobře. Toto setkání jsme vy-
užili i pro přípravu kostýmů na pochod 
tří králů.

Čtenářský cyklus zakončíme v březnu, 
který je měsícem knihy. Uspořádáme 
pro děti velkolepou párty, kde zrekapi-
tulujeme vše, co jsme se od listopadu do 
března dozvěděli, naučili apod.
Se zprávou z dalších čtenářských setkání 
za vámi opět přijde

Jitka Mašková, Křivice

ODCHOVANEC TÝNIŠŤSKÉHO FOTBALU

Úspěšný rok 2012 pro odchovance fotbalového oddílu SK Týniště

Řeč je o mladém fotbalistovi, brankáři Karlu Baťhovi, nar. 1998, který začal s 
fotbalem ve svých pěti letech v týnišťském klubu. Karel Baťha, alias Bačus, na 
podzim roku 2011 odešel na hostování do oddílu FC Olympia Hradec Králové 
a na jaře 2012 do tohoto klubu přestoupil. Zde, pod vedením bývalého ligo-
vého hráče, nyní trenéra Milana Frýdy, mohl svůj talent dále rozvíjet, získal od 
něj cenné rady a zkušenosti. Svými výkony si pak vydobyl nominaci do výběru 
Královéhradeckého fotbalového svazu kategorie U-14, který se zúčastnil mezi-
krajské soutěže, pořádané FAČR. V této soutěži se výběr KFS HK probojoval do 
finálového turnaje, který se konal ve dnech 4. 6. až 6. 6. 2012 v Přibyslavicích a
hradecký výběr tuto soutěž poprvé v historii vyhrál. 
Po úspěšném turnaji se Karel Baťha dostal do hledáčku trenérů FC Hradec Krá-
lové kategorie U-15 a letní přípravu již absolvoval v tomto klubu, kam také 
následně odešel na roční hostování. Zde se stal oporou mezi tyčemi a start v 
české lize starších žáků se mu vydařil, o čemž svědčí i nominace na soustředění 
brankářů U-15, pořádané FAČR ve dnech 22. 10. až 24. 10. 2012 v Roudnici nad 
Labem, kam byl vyslán jako zástupce Královéhradeckého kraje. Zde se setkal 
s dalšími 15 brankáři z celé republiky a trenéry byli Petr Kouba, Daniel Zítka a 
Stanislav Vahala. Toto soustředění mělo za účel oťukat si nejlepší brankaře z 
krajů pro nově se tvořící reprezentaci ČR kategorie U-16. Po skončení podzim-
ní části proběhlo dne 1. 12. 2012 halové mistrovství ČR U-15 v Kladně, kam po 
kvalifikačním turnaji tým FC Hradec Králové postoupil z 1. místa. Tento turnaj
chlapci z FC HK vyhráli, když v posledním utkání porazili favorizovanou Slavii 
Praha 4:2 a stali se tak halovými mistry ČR kategorie U-15.  Tak mnoho dalších 
fotbalových úspěchů. (red)
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Křivice aneb jak to bylo před sto lety

Chci být pilotem

Dokončení z minulého čísla

Prostějovské letecké učiliště bylo ve vý-
stavbě, uprostřed polí stály jen dvě bu-
dovy s velitelstvím a vzadu kuchyňský 
pavilon, v jehož jídelně byly zřízeny pro-
zatímní učebny.

Na chodbě nás postavili do řady,  kde 
na  konci byla židle a vedle holič se stroj-
kem. Za chvíli byla hlava jako koleno a 
tak se z nás stali „lemouni“. Etymologie 
tohoto slova je záhadná, po druhé svě-
tové válce se říká příhodněji „bažanti“. 
Pak před skladištěm každému z nás ho-
dili na hromadu výstroj. Dvoje kalikové 
dlouhé spodky s tkaničkami u kotníků, 
dvoje onuce, dvoje bagančata atd. Žád-
né trenýrky tenkrát na vojně neexisto-
valy, zrovna tak ponožky a polobotky. 
Někdo mohl do blůzy či kalhot přijmout 
podnájemníka, jiný měl rukávy jen po 
lokty, ale to nevadilo, to jsme si museli 
vyměnit mezi sebou.

A pak z nás začali tvrdě vytřásat civilní 
nátěr. Presenční vojáci nám říkali „ga-
leje“, ale je jisté, že za těch šest neděl 
základního vojenského výcviku z nás 
udělali jednotku k pohledání. Když jsme 
pochodovali městem, třásla se okna, 
když jsme udělali „k poctě zbraň“, byla to 
rána z děla.

Škola pro odborný dorost letectva byla 
tehdy zvláštním novým útvarem v celém 
československém vojenském letectvu. 
Dítko především dvou skvělých letců, 
štábních kapitánů (později plukovníků), 
Roberta Ellnera a Josefa Berounského, 

měla být perspektivně jediným středis-
kem výchovy vojenských leteckých kád-
rů a to jak pilotů, tak mechaniků. Trvala 
až do r. 1938, ale později, když se začalo 
na evropském nebi silně chmuřit, musel 
pokračovat výcvik i u pluků a v civilních 
leteckých školách v akci 1000 pilotů re-
publice.

Po základním vojenském výcviku jsme 
přešli do učeben, piloti a mechanici už 
zvlášť. Teorie byla velmi důkladná, učilo 
se šestnácti předmětům a za půl roku 
byly přísné vyřazovací zkoušky. Nu, ob-
stál jsem dobře. Ze všech předmětů vý-
bornou, stal jsem se prvním žákem, což 
také oznámili rodičům. Ten vzácný papír 
je stále uschovaný. 
Jednoho dne, na jaře roku 1927, jsme 
nastupovali na letiště, které pro nás do 
té doby bylo celkem tabu. Mne si vzal na 
výcvik sám velitel školy, a tehdy jsem na 
to, z mého pohledu, pěkně doplatil.
Začali jsme na populárních „sardinkách“ 
(Š10, varianta bývalých rakouských Bran-
denburgů). Ve tři ráno budíček, létalo se 
jen za úplného bezvětří. Starý „Franta 
rámus“, kapitán Tomšovský, se vždycky 
uvelebil za mnou na zadní sedadlo, klepl 
mě svým pověstným klackem po „kasce“ 
až to zadunělo a: „Jazda!“

Zatímco se ostatní střídali po třech le-
tech, já jich měl v dvojím řízení vždycky 
za sebou pět, ale i deset. Starýmu jakoby 
se ze „sardinky“ vůbec nechtělo. Kluci šli 
po šedesáti - osmdesáti dvojího létání 
samostatně a já stále nic. Už jsem měl 
sto letů, sto dvacet, sto čtyřicet! Ostatní 
instruktoři kroutili hlavami, já měl rame-
na už otlučená (zatáčka vlevo, bác! do le-
vého ramene, zatáčka vpravo a zase rána 
na druhou stranu). Chodil jsem jako tělo 
bez duše a začal jsem vážně uvažovat, že 
jsem asi opravdu tak pitomý a nechám 
toho. Dlouho jsem si dodával odvahy, až 
13. července 1927 odpoledne jsem za-
ťukal na dveře kanceláře velitele. Cvakl 
jsem podpatky, klepala se mně kolena.
„Pane kapitáne, žádám o vyřazení z le-
teckého výcviku!“
„Proč?“
„Mám už sto čtyřicet dvojího, ostatní 
kluci už skoro všichni...“ dál jsem se ne-
dostal. 
Starý se za stolem vztyčil (byl malý a už 
mu narůstalo bříško), ukázal na dveře a 
zařval: „Ven!“

Ráno 14. července na mě nepromluvil, 
nebylo žádné žoviální: „tak co, mladíku, 
jak se vyspal?“, nýbrž nakázal, aby na 
zadní sedadlo naší Š10-11 přivázali pyt-
le s pískem. Už jsem byl na startu, když 
se ke mně natáhl a dal mi takového po-
vzbuzení:
„Jestli to rozbiješ, tak tě roztrhnu na tři 
kusy - jazda!“

První samostatný let 14. července 1927 
- tak zní zápis v mé první knížce letů. Na 
ten snad žádný pilot nezapomene. Krou-
til jsem zatáčky přesně podle předpisů. 
Přistát, ksakru, musím jako na másle, 
vždyť to mám v rukou i nohou nacviče-
no jako nikdo jiný, mohl bych sednout se 
zamhouřenýma očima...

Řachl jsem tím tak, že se „sardinka“ jen 
prohnula, gumové pružiny na podvozku 
zasténaly. Loučil jsem se s lítáním, ale 
„táta Tomšovský“ se na mně na startu za-
šklebil, pohrozil mi a ukázal, abych letěl 
znovu. Druhé přistání už bylo dobré.  No, 
a tak jsem se stal pilotem.

+ 2x foto – 
nástup k 1. leteckému pluku TGM v Praze 
1928
jmenování Polním pilotem 1929
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Slavení svátku svatého Mikuláše v 
Křivicích

Už prvního prosince zavítal do Křivic 
svatý Mikuláš se svojí družinou. Doslechl 
se totiž, jak srozumitelně seznámila paní 
Petra Ptáčková děti s legendou o svatém 
Martinovi a s postavou svatého Martina 
samotnou. Chtěl u nás být tedy jako u 
prvních v roce 2012, aby nám mohl pře-
dat své poselství a my ho pak mohli šířit 
dál mezi lidi.
Opět paní Ptáčková s pomocí několika 
maminek připravila pro děti zajímavý 
program, kterým jsme si v místní ško-
le ukrátili čekání na příchod Mikuláše. 
Připravené byly pomůcky, abychom si 
mohli společně přiblížit jednu z legend 
o svatém Mikuláši. V této legendě se 
vypráví, že Mikuláš pomohl zachránit 
hodným lidem syna, nad nímž se za-
vřela voda. Pomocí batikovaných šátků 
děti znázorňovaly vlny v řece, z barev-
ných papírů si „postavily“ domy, neboť 
na březích řek se domy stavěly a lidé na 
sebe pak z jednoho břehu na druhý vo-
lali různé pozdravy a zprávy. Také se přes 
řeku plavili, aby mohli na trh pro zásobu 
potravin a podobně. Zkrátka kolem řek 
vznikal život a lidé se učili spolu v lásce 
žít. Na jedné takové řece v dávných do-
bách převážel výše zmíněný syn. Jed-
nou opět převážel lidi přes řeku, když se 

zvedla voda v řece.  Přišla strašná bouře 
(děti dělaly veliké a divoké vlny, různě se 
pohybovaly, aby znázornily pohyb vody) 
a nad chlapcem se zavřela voda. Rodiče 
byli nešťastní. Plakali pro syna, modli-
li se za něj. Šli prosit biskupa Mikuláše, 
aby se za jejich syna pomodlil a pomohl 
jim ho získat zpět. Mikuláš jejich prosbu 
vyslyšel. Přišel na místo, kde zůstala na 
vodě loďka po nešťastném chlapci. Za-
pálil svíci (doba adventu je dobou, kdy 
se zapalují svíce a zažehává se světlo ve 
tmě, jako symbol života a pomoci) a po-
žádal Boha o vydání chlapce zpět jeho 
rodičům, s tím, že je Bohem života a ne 
bohem smrti. Křivické děti zapálily vel-
kou svíci na pomyslné loďce vytvořené 
z barevné látky. Jedno z dětí znázornilo 
Mikuláše prosícího za návrat života, jiné 
z dětí znázorňovaly tatínka, maminku a 
samotného synka. Prosba byla vyslyšena 
a chlapec se z vln k rodičům navrátil. Děti 
zažily pocit ztráty a návratu, pocit smut-
ku i naděje. O tom všem je slavení svátku 
svatého Mikuláše. Láska, víra, pomoc. 
Biskup Mikuláš žil ve městě Myra v dneš-
ním Turecku před mnoha staletími. Ko-
nal mnoho dobra, staral se o chudé a 
nemocné lidi. Byl jím nápomocen slo-
vem útěchy, modlitbami, ale i kouskem 
chleba v jejich bídě. Byl jejich symbolem 
lásky a víry v dobro. Navždy se svými 
skutky zapsal do života lidí, kteří ho v 

dnešní době uctívají jako svatého a na 
jeho počest slaví jeho svátek a vyprávějí 
si o něm legendy. V předvečer svátku sv. 
Mikuláše chodí dodnes Mikuláš se svou 
družinou (čertem a andělem), aby obda-
rovali děti malou nadílkou a připomenu-
li jim tak dobré skutky biskupa Mikuláše. 
Proč chodí Mikuláš to tedy víme, ale proč 
s ním přichází i anděl s čertem, to jsem 
se nikde nedočetla. 
Po společném vyprávění, hraní si a ma-
lém občerstvením jsme se všichni vydali 
na náves v Křivicích, kde byla očekávána 
družina s Mikulášem. Za setmění oprav-
du dorazili a přinesli s sebou nadílku pro 
naše děti. Ozýval se i pláč dětí, neboť 
čerti vypadali hrozivě. Když Mikuláš s 
každým z dítek promluvil a čerti viděli, 
že Mikuláš ponechal děti jejich rodičům 
se slibem nápravy chování, také nechali 
děti na pokoji. Anděl pak dětem rozsvítil 
strom, aby tak „zažehl světlo“, které je v 
době adventu tolik potřebné.
Snažili jsme se tentokrát přiblížit dě-
tem postavu svatého Mikuláše tak, jak 
skutečně vypadala a co skutečně činila. 
Vzhledem k tomu, že v nás všech ale již 
převládá ta komerční stránka svátku sv. 
Mikuláše, jsem sama za sebe ráda a mys-
lím, že mluvím i za spoustu křivických 
rodičů, že jsme dokázali spojit trochu 
osvěty a tradice s dosavadním způso-
bem slavení. Je to zamyšlení pro příští 
roky a nejen pro nás Křivičáky. Postava 
Mikuláše totiž nemá být spojena s čerty 
a strachem z pekla, ale má být spojována 
s dobrými skutky a vůlí dělit se a pomá-
hat ostatním a potřebným.

Závěrem bych chtěla poděkovat:
- lidem z Křivic, kteří se na přípravě a re-
alizaci podíleli.
- Mikulášově družině i samotnému Mi-
kuláši, že za námi do Křivic zavítali.
- Mateřskému centru Ratolest v Týništi 
nad Orlicí, které nám zapůjčilo vybave-
ní, díky němuž jsme mohli sehrát spolu 
s dětmi jednu z legend o svatém Miku-
láši.

Jitka Mašková
autor přiloženého fota: Jitka Mašková 

KŘIVICE

Zveme Vás na hokejové

dovednostní soutěže + utkání hvězd - východ vs západ

Zimní stadion Rychnov nad Kněžnou
v sobotu 29.12.2012 od 18:00 hodin

východ: Dlouhoňovice, Semanín, Lanškroun, Králíky vs. západ: Třebechovice, Čestice, Rychnov, Voděrady, Řetová

ALL STAR GAME
Oblastní ligy ledního hokeje
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Pokračování

Město Týniště nad Orlicí během minule 
popisovaného období, 1924 - 1928, in-
vestovalo do městské kanalizace velké 
peníze. Další velkou investicí v té době 
byla stavba městského vodovodu. Kro-
nikář Antonín Kovařík zapsal do kroniky 
města:  ...„V dubnu 1924 zadáno bylo 
Ing. Jaroslavu Matičkovi v Praze – Karlí-
ně, vypracování projektu městského vo-
dovodu za paušál Kč 12 000,- .
 ...Dne 27. dubna 1925 započato bylo 
se stavbou městského vodovodu a sice 
první částí, to je zachycením pramenů v 
oboře, kterážto práce byla zadána firmě
Ing. Jaroslav Matička v Praze – Karlíně.  
Rozpočet na tuto práci činil 283 111,08 
Kč. Provedení trubní sítě a věžového vo-
dojemu vypsáno a zadáno bylo zvláště 
firmě „Kress“ akc. společnosti v Praze na
Vinohradech a sice dne 3. 8. 1925 za roz-
počtený obnos Kč 160 723,-.
 ...K provedení těchto velikých podniků 
uzavřeny byly výpůjčky Kč 1 000 000,- u 
Spořitelny městské v Náchodě na 7.75 % 
a Kč 500 000,- u rolnické záložny v Třebe-
chovicích na 6 %. Výpůjčka u náchodské 
spořitelny převedena byla následujícího 
roku na Diskontní úvěrní ústav v Praze, 
který stanovil obci menší úrokovou míru 
a sice 7.25 % a zvýšena byla zároveň na 
Kč 1 500 000,-. Firma Kress započala s 
pracemi dne 10. srpna a jelikož počasí 
bylo příznivo, byla z větší části ještě do 
konce roku hotova. Rovněž tak firma
Matičkova, která pak měla práci obtíž-
nější, poněvadž byla nucena pracovati 
v terénu značně vlhkém a v tak zvaném 

tekoucím písku. Pro postavení čerpací 
stanice zakoupen byl pozemek č.k. 1091 
a 1092 v úhrnné výměře 668 sáhů od p. 
Fáborského Josefa za obnos Kč 6 000,-. 
Aby všemu občanstvu bylo umožněno 
výhody vodovodu využívati, usneslo se 
obecní zastupitelstvo na tom, aby obec 
vlastním nákladem nechala postavi-
ti přípojky pro všechny občany, kteří 
se přihlásí, až na konec veřejného po-
zemku ve všech toho času otevřených 
a veřejně používaných ulicích. Naproti 
tomu vypuštěna byla část projektova-
ných výtokových stojanů. Výhody této 
bylo občanstvu použito v největší míře 
a kdo nemohl si dáti zavésti vodovod do 
domu, nechal si alespoň zříditi výtokový 
stojánek na dvoře.
 ...Stavba vodovodu vyžádala si celko-
vého nákladu Kč 2 688 893,- , tudíž přes 
milion Kč více, než bylo původně roz-
počteno. Na překročení rozpočtu nej-
větší podíl měl věžový vodojem, který z 
původně rozpočtené částky Kč 220 521,- 
vyšel na Kč 748 413,44, dále bylo nutno 
rozšířiti trubní síť do nově vzniklých ulic 
a zesíliti přívodní potrubí pro nádraží 
za příčinou napájení lokomotiv. Stavba 
věžového vodojemu zdražila se proto o 
tak značný obnos, že vzhledem k měk-
kému, neúnosnému spodku musela býti 
vybudována na betonových pilotách, 
na nichž přišla silná betonová deska a 
potom teprve vlastní stavba. Na fasádu 
zvolen umělý kámen, místo původně 
rozpočtené omítky obyčejné, čímž zdra-
žila se fasáda téměř o Kč 100 000,- , avšak 
za to vzhled věže je skutečně pěkný a tr-
vanlivost omítky z umělého kamene za-

bezpečena na mnoho let. (Rekonstrukce 
fasády byla v roce 2002.) Na stavbu vo-
dovodu získána byla subvence ve výši 43 
% a sice od ministerstva zemědělství 15 
%, od min. zdravotnictví rovněž 15 % a 
od zemského výboru 13 %. Podotknou-
ti sluší ještě, že obě firmy, které stavbu
vodovodu prováděly, to je Ing. Jaroslav 
Matička a firma Kress,  pracovaly solidně
a odborně k úplné spokojenosti obce. 
Pozemek v oboře, na němž zachyceny 
jsou prameny vodovodu ve výměře 60 a, 
daroval velkostatkář Leopold Šternberk 
z Častolovic.
 ...V měsíci srpnu 1926 dodělán byl a své-
mu účelu odevzdán nový městský vodo-
vod. Ponejprv tekla voda dne 15. srpna 
1926 o pouti.
...Zřízení vodovodu znamenalo vyplnění 
dávné tužby týnišťských občanů, nejen z 
důvodu pohodlí, ale spíše ještě z důvo-
dů zdravotních, neboť dosud používaná 
pitná voda v Týništi čerpaná z mělkých 
studní, byla vesměs zdravotně závadná, 
takže případy tyfu a jiných nemocí v dů-
sledku závadné pitné vody nezřídka se 
vyskytovaly.
...Ovšem, že i v tomto případě našli se 
někteří jednotlivci, kteří v uskutečnění 
tohoto opravdu záslužného podniku 
viděli zbytečné vyhazování peněz a shá-
něli protesty proti ustanovené vodní 
dávce, naštěstí však byla těchto zpáteč-
níků mizivá menšina, která se nakonec 
také musela přizpůsobit duchu doby.“

Bopta

Z KRONIKY MĚSTA II.

V nebe, peklo i ráj se změnil dům dětí

V Domě dětí a mládeže se ve dnech 2. - 4. 
12. 2012 konala tradiční Prodejní vánoč-
ní výstava, na kterou zavítali týnišťští ob-
čané i žáci zdejší základní školy. Největší 

frmol byl na výstavě hned v neděli odpo-
ledne, kdy se ve městě rozsvěcel vánoč-
ní strom na náměstí. Při otevření výstavy 
zazpívaly děti z hudebního kroužku No-
tička a návštěvníci si nakoupili mnoho 
krásných vánočních dekorací a dárečků.  
Výstavu od pondělí do středy viděli také 
žáci a paní učitelky z okolních škol (Lípa 
nad Orlicí, Borohrádek, Albrechtice nad 
Orlicí, Čermná nad Orlicí). Některé třídy 
svou návštěvu spojily s předvánoční díl-
nou. Domů si tak děti odvážely nejenom 
nakoupené drobnosti, ale i vlastnoručně 
vyrobené rybky z pedigu nebo rozver-
ného anděla.
   Ve čtvrtek 6. 12. 2012 proběhl druhý 

ročník mikulášské akce Nebe-peklo-ráj. 
Mikuláše byste tu sice nenašli, ale zato se 
to po celém DDM hemžilo čerty a andě-
ly. Dolní patro se změnilo na peklo, kde 
jeho (pro tento den hodní) obyvatelé 
nachystali pro návštěvníky soutěže, ale 
i pečení perníků zdobených ovocem. Z 
horního patra se zase stal ráj, zde andíl-
ci s dětmi vyráběli, hráli si v tělocvičně, 
nebo si s nimi zazpívali s flétnou, klari-
netem a houslemi. Kdo cestu peklem i 
rájem ve zdraví přežil, mohl se podívat 
až do nebe, kde v kolébce spinkalo slu-
níčko.                    

Eva Jenčíková

DDM SLUNÍČKO
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Vánoce pro ulici



TÝDEN STRAŠIDEL V DDM

Správa železniní dopravní cesty, státní organizace,  Dopravce vlaku je uveden ve sloupci �Poznámky“; pokud není 
Dláždná 1003/7, 110 00 Praha 1 uveden, je dopravcem vlaku spolenost eské dráhy, a.s. 

Informace o jízdách vlak: tel. 840 112 113

 Týništ nad Orlicí, Nádražní 366, 517 21 TÝNIŠT NAD ORLICÍ 

      Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013                          železniní stanice
TÝNIŠT NAD ORLICÍ

ABFAHRT  ODJEZD DEPARTURE  

VE SMRU  HRADEC KRÁLOVÉ
VlakOdjezd Druh íslo Do stanice Poznámky

4.33 Os   5630 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(5.00) jede v, nejede 27. – 31.XII.;   

5.08 Os   5200 CHLUMEC NAD CIDLINOU(6.22) ; jede v;   

5.33 Sp   1860 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(5.53) ; jede v;   

5.33 Os   5632 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(5.56) jede v a, nejede 25.XII., 1.I.;   

6.05 Os   5634 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(6.31) ; jede v

6.30 R   790 Tebechovice pod Orebem(6.37) - Hradec Králové-
Slezské Pedmstí(6.47) - Hradec Králové 
hl.n.(6.53) - Chlumec nad Cidlinou(7.28) - 
Podbrady(7.53) - Nymburk hl.n.(8.00) - Praha-
Vysoany(8.38) - PRAHA HL.N.(8.45)

KYŠPERK; Týništ nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. 
nejede 25.XII., 1.I.;   Hradec Králové hl.n. – Chlumec nad 
Cidlinou platí také jízdní doklady IDS IREDO a VYDIS; 
Týništ nad Orlicí – Hradec Králové hl.n. jsou cestující 
odbaveni jako ve spšném vlaku;; ;;

7.09 Os   5620 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(7.37) ; jede v;   

7.33 Sp   1862 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(7.53) ; jede v;   

7.33 Os   5622 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(7.57) jede v a;   

8.08 Os 15204 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(8.36) ; jede v;   

8.32 Sp   1948 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(8.54) ; nejede 25.XII.;   ;;;

9.09 Os   5636 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(9.37) ; jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

9.32 Sp   1950 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(9.54) ;;;

10.32 Os   5202 CHLUMEC NAD CIDLINOU(11.28) 

11.33 Os   5624 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(11.57) 

12.32 Sp   1952 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(12.54) ;;;

13.09 Os   5638 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(13.43) ; jede v;   

13.33 Os   5626 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(13.57) jede v a;   

13.36 Sp   1864 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(13.59) ; jede v;   

14.08 Os   5204 CHLUMEC NAD CIDLINOU(15.09) ; jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII.; Hradec 
Králové hl.n.-Chlumec nad Cidlinou jede v;   

14.32 Sp   1954 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(14.54) ;;;

15.09 Os   5640 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(15.43) ; jede v;   

15.33 Os   5642 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(15.57) jede v a;   

15.36 Sp   1866 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(15.59) ; jede v;   

16.08 Os   5206 CHLUMEC NAD CIDLINOU(17.08) ; jede v;   

16.32 Sp   1956 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(16.54) ;   ;;;

17.09 Os   5644 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(17.43) ; jede v, nejede 27. – 31.XII.;   

17.33 Os   5628 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(17.57) jede v a, nejede 24.XII.;   

17.36 Sp   1868 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(17.59) ; jede v;   

18.32 Sp   1958 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(18.54) ;;;

19.32 Os   5648 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(19.56) nejede 24., 31.XII.;   

20.31 Os 20205 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(20.54) nejede 24., 31.XII.;   ;

21.33 Os   5650 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(21.57) nejede 24., 25., 31.XII.;   

23.00 Os 20207 HRADEC KRÁLOVÉ HL.N.(23.22) jede v, nejede 27. – 31.XII.;   ;

Správa železniní dopravní cesty, státní organizace,  Dopravce vlaku je uveden ve sloupci �Poznámky“; pokud není 
Dláždná 1003/7, 110 00 Praha 1 uveden, je dopravcem vlaku spolenost eské dráhy, a.s. 

Informace o jízdách vlak: tel. 840 112 113

 Týništ nad Orlicí, Nádražní 366, 517 21 TÝNIŠT NAD ORLICÍ 

      Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013                          železniní stanice
TÝNIŠT NAD ORLICÍ

ABFAHRT  ODJEZD DEPARTURE  

VE SMRU  LETOHRAD 
VlakOdjezd Druh íslo Do stanice Poznámky

4.58 Os 20200 RYCHNOV NAD KNŽNOU(5.21) jede v;   ;

5.30 Os 15201 LETOHRAD(6.28) Týništ nad Orlicí-Doudleby nad Orlicí jede v, a 1., 
8.V., 5.VII., nejede 6.VII.; Doudleby nad Orlicí-Letohrad 
nejede 25.XII., 1.I.;   v

6.30 Os 20202 RYCHNOV NAD KNŽNOU(6.58) Týništ nad Orlicí-astolovice jede v a;   ;

6.30 Os 15203 LETOHRAD(7.31) Týništ nad Orlicí-astolovice jede v; astolovice-
Doudleby nad Orlicí nejede 25., 26.XII., 1.I.; Doudleby 
nad Orlicí-Letohrad jede v

7.08 Os 20204 RYCHNOV NAD KNŽNOU 
ZASTÁVKA(7.41) 

jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

7.31 Sp   1949 LETOHRAD(8.31) ; Doudleby nad Orlicí-Letohrad jede v a;   
;;;  

8.32 Os   5145 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(8.56)  a v

9.31 Sp   1951 LETOHRAD(10.26) ;   ;;;

10.32 Os   5147 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(10.53)  a v, a 1., 8.V., 5.VII., krom 6.VII. 

11.31 Sp   1953 LETOHRAD(12.31) ;   ;;;

12.32 Os 15225 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(12.53) 

13.05 Os 15227 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(13.28) ; jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

13.31 Sp   1955 LETOHRAD(14.31) ;   ;;;

14.07 Os 15229 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(14.30) ; jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

14.32 Os 15205 LETOHRAD(15.53) Doudleby nad Orlicí-Letohrad jede v;   

15.06 Os 20206 RYCHNOV NAD KNŽNOU(15.33) jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

15.31 Sp   1957 LETOHRAD(16.31) ;   ;;;

16.07 Os 15233 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(16.30) ; jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

16.32 Os   5151 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(16.55) ;

17.08 Os 15235 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(17.28) ; jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 30.VIII. 

17.31 R   791 astolovice(17.40) - Doudleby nad Orlicí(17.50) - 
Potštejn(17.58) - Litice nad Orlicí(18.10) - 
Žamberk(18.21) - LETOHRAD(18.31)

KYŠPERK nejede 24., 31.XII.;   Hradec Králové hl.n. – 
Letohrad jsou cestující odbaveni jako ve spšném vlaku;    
; ;;

18.32 Os   5153 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(18.53) nejede 24., 31.XII. 

19.30 Sp   1959 JABLONNÉ NAD ORLICÍ(20.42) Týništ nad Orlicí-Letohrad nejede 24.XII.; Letohrad-
Jablonné nad Orlicí jede v, nejede 27.XII. – 2.I.;   
;;;

20.32 Os 15237 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(20.53) nejede 24., 31.XII. 

21.32 Os 15239 DOUDLEBY NAD ORLICÍ(21.53) nejede 24., 25., 31.XII.;   a v

Správa železniní dopravní cesty, státní organizace,  Dopravce vlaku je uveden ve sloupci �Poznámky“; pokud není 
Dláždná 1003/7, 110 00 Praha 1 uveden, je dopravcem vlaku spolenost eské dráhy, a.s. 

Informace o jízdách vlak: tel. 840 112 113

 Týništ nad Orlicí, Nádražní 366, 517 21 TÝNIŠT NAD ORLICÍ 

      Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013                          železniní stanice
TÝNIŠT NAD ORLICÍ

ABFAHRT  ODJEZD DEPARTURE  

VE SMRU  CHOCE
VlakOdjezd Druh íslo Do stanice Poznámky

4.34 Os   5161 CHOCE(4.58) jede v, nejede 27. – 31.XII.;   

5.34 Os   5621 CHOCE(5.58) jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.;   

6.31 Sp   1863 CHOCE(6.54) ; jede v;   

6.33 Os   5101 CHOCE(6.58) jede v a;   

7.01 Sp   1871 CHOCE(7.21) jede v;   

8.33 Os   5623 CHOCE(9.04) 

10.34 Os   5625 CHOCE(10.59) 

12.34 Os   5631 BOROHRÁDEK(12.42) jede v a, nejede 24. – 26.XII.;   

13.01 Sp   1873 CHOCE(13.21) ;   

13.34 Os   5163 CHOCE(13.58) jede v;   

14.33 Sp   1865 CHOCE(15.03) ; jede v;   

14.33 Os   5627 CHOCE(15.04) jede v a;   

15.34 Os   5165 CHOCE(15.58) jede v;   

16.31 Sp   1867 CHOCE(16.55) ; jede v;   

16.34 Os   5637 BOROHRÁDEK(16.42) jede v a, nejede 24. – 26.XII.;   

17.01 Sp   1875 CHOCE(17.21) nejede 24., 31.XII.;   

18.34 Os   5629 CHOCE(19.12) nejede 24.XII.;   

19.03 Sp   1877 CHOCE(19.21) jede v, nejede 23. – 30.XII., 31.III., 1., 8.V., 5., 6.VII., 
28.IX., 27.X.;   

20.34 Os   5107 CHOCE(20.58) nejede 24., 25., 31.XII.;   

VYSVTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION: 

Druh vlaku
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train
Sp Spšný vlak / Eilzug / Regional fast train 
Os Osobní vlak / Personenzug / Local train 
Omezení jízdy
  pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday)
 nedle a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state 
-dny v týdnu (pondlí-nedle) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

Správa železniní dopravní cesty, státní organizace,  Dopravce vlaku je uveden ve sloupci �Poznámky“; pokud není 
Dláždná 1003/7, 110 00 Praha 1 uveden, je dopravcem vlaku spolenost eské dráhy, a.s. 

Informace o jízdách vlak: tel. 840 112 113

 Týništ nad Orlicí, Nádražní 366, 517 21 TÝNIŠT NAD ORLICÍ 

            Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013                                 železniní stanice 
TÝNIŠT NAD ORLICÍ

ABFAHRT  ODJEZD DEPARTURE  

VE SMRU  MEZIMSTÍ
VlakOdjezd Druh íslo Do stanice Poznámky

4.43 Os   5100 BROUMOV(6.58) Týništ nad Orlicí-Mezimstí jede v; Mezimstí-
Broumov jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.;  v

5.40 Os   5140 HRONOV(6.50) jede v, a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII.;  
Náchod-Hronov jede v, nejede 27. – 31.XII., 1.VII. – 
30.VIII.;    a v

6.42 Os   5102 BROUMOV(8.58) jede v;    a v do 26.IV. a od 2.IX. 

7.03 Os 20201 DOBRUŠKA(7.32) jede v, nejede 27.XII. – 2.I., 1.II., 28., 29.III., 1.VII. – 
30.VIII., 29., 30.X. 

7.40 Os   5142 NÁCHOD(8.40)  a v a

9.02 Sp   1870 MEZIMSTÍ(10.40) 

11.40 Os   5144 NÁCHOD(12.39) 

12.42 Os   5104 MEZIMSTÍ(14.41) jede v;   

13.40 Os   5146 POLICE NAD METUJÍ(14.58) Náchod-Police nad Metují jede v, nejede 27. – 31.XII.;   
;

15.02 Sp   1872 MEZIMSTÍ(16.40) ;   

15.40 Os 15206 NÁCHOD(16.39) 

16.42 Os   5106 MEZIMSTÍ(18.42) jede v;    a v do 26.IV. a od 2.IX. 

17.40 Os 15208 NÁCHOD(18.39)  v

19.02 Sp   1876 TRUTNOV HL.N.(20.21) nejede 24., 31.XII.;   

19.40 Os   5152 NÁCHOD(20.39) jede v, a 4.VII., nejede 23. – 30.XII., 31.III., 1., 8.V., 
5., 6.VII., 28.IX., 27.X. 

21.35 Os   5108 MEZIMSTÍ(23.03) nejede 24., 25., 31.XII.;  
Náchod-Mezimstí jede v, nejede 31.XII.;   

VYSVTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION: 

Další informace o vlaku
 úschova bhem pepravy (do vyerpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile left-luggage car on 

the train (until full capacity) 
� úschova bhem pepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo / Gepäckwagen mit Reservierungsmöglichkeit für 

Fahrradstellplatz / a mobile left-luggage car on the train; reservation of bicycles space possible 
 rozšíená peprava spoluzavazadel (do vyerpání kapacity) / Fahrradmitnahme (bis zur Kapazitätsauslastung) / an extended 

carriage of registered luggage (until full capacity) 
  možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible
1. 2. u vlak kategorie Sp a Os - ve vlaku azeny k sezení vozy 1. i 2. vozové tídy / Eilzug bzw. Regionalzug mit Sitzwagen der 1. 

und 2. Klasse / trains of Sp and Os categories consist of 1st and 2nd class coaches 
 vz vhodný pro pepravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on 

wheelchairs 
 vz vhodný pro pepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne /  

a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped with a lifting platform
  vz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dtmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahre / a coach 

or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years
  vlak neeká na žádné pípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections 
  vlak eká na zpoždné pípojné vlaky maximáln 5 minut po svém pravidelném odjezdu / Zug wartet auf verspätete 

Anschlusszüge höchstens 5 Minuten nach seiner planmäßigen Abfahrtszeit / the train waits for delayed connecting trains no 
longer than 5 minutes after its scheduled departure


