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Usnesení č. 70
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 18.11.2013

A) Schvaluje
1. Finanční odměnu pro ředitele ZUŠ za úspěš-
né plnění pracovních úkolů v kalendářním roce 
2013.
2. Navýšení odpisového plánu o částku 3.712 
Kč bez navýšení příspěvku na provoz pro Ma-
teřskou školku Město Týniště nad Orlicí.
3. Smlouvu o  zřízení věcného břemene pro 
ČEZ Distribuce, Děčín, číslo IE-12-2003866/
VB/4, Týniště nad Orlicí, obec Týniště nad Orlicí, 
na pozemku p.č. 747/1,  p.č.774 a p.č.779  v k.ú 
Týniště nad Orlicí.
4. Udělení licence k provozování vnitrostátní 
veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce 
OSNADO spol. s r. o., Nádražní 501, 542 24 Svo-
boda nad Úpou, na linku 690 280.
5. Rozpočtová opatření č. 56 -60/2013.

B) Zamítá
1. Finanční příspěvek pro Destinační společ-
nost Orlické hory a Podorlicko na akci oslavy 
DS OHP v Rychnově nad Kněžnou dne 28. 6. 
2014.
 

C) Bere na vědomí
1. Nabídku firmy Faster ve věci nabídky spolu-
práce pro vytváření podpory identity, jedineč-
nosti a loajality občanů k městu Týniště nad 
Orlicí.
2. Přijaté opatření k nápravě nedostatku zjiště-
ného Českou školní inspekcí v DDM ze dne 17 
- 18. 9. 2013.
3. Zápis zdravotní a sociální komise ze dne 11. 
11. 2013.
4. Zápis č. 23 z porady komise školství a kultury 
MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 11. 11. 2013.

D) Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM dodatek č. 1 zobrazu-
jící dosavadní změny při provádění rekonstruk-
ce Kulturního centra, včetně pozvání projek-
tanta. RM doporučuje dodatek schválit. Termín: 
Jednání  ZM Odpovídají: Ing. Jan Paštika
2. Zařadit do jednání ZM žádost o prodlouže-
ní termínu uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 
2015 pro firmu FATO a. s., člen holdingu Fato.
RM doporučuje smlouvu prodloužit.
Termín: Jednání  ZM Odpovídají: Ing. Jan Paš-
tika
3. Zařadit do jednání ZM žádost o prodej po-
zemku pod garáží p. č. 2013/3 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro pana *** za cenu 150 Kč/m2 + 
poplatky s prodejem spojené. Termín: Jednání 
ZM Odpovídají: Ing. Jan Paštika
4. Zařadit do jednání ZM žádost o prodej po-
zemku pod garáží p. č. 2013/2 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro pana *** za cenu 150 Kč/m2 + 
poplatky s prodejem spojené.
Termín: Jednání  ZM Odpovídají: Ing. Jan Paš-
tika
5. Zařadit do jednání ZM revokaci bodu A6 z 
usnesení zastupitelstva města ze dne  24. 6. 
2013. Termín: Jednání ZM Odpovídají: Ing. Jan 
Paštika

Usnesení č. 71
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 09.12.2013

A) Schvaluje
1. Přidělení bytu DPS – Geriatrické centrum  pro 
paní ***.
2. Rozpočtová opatření č. 61 – 66 /2013.
3. Odměny pro ředitele ZŠ, Mateřské školky 
– Město, U Dubu, Městské knihovny, Bytového 
podniku, DDM, Služeb města a Geriatrického 
centra Týniště nad Orlicí.
4. Převedení částky 7.000 Kč z fondu odměn 
(411) na výplatu odměn z rozpočtu Městské 
knihovny Týniště nad Orlicí.
5. Přesun finančních položek v rámci rozpočtu
v příspěvkové organizaci Městská knihovna Tý-
niště nad Orlicí.
6. Převod částky 6.380 Kč z daňové úspory (účet 
419 – ostatní fondy) dle účetních
směrnic (na provozní výdaje) v rámci rozpočtu 
Městské knihovny Týniště nad Orlicí.
7. Prodej nepotřebného dlouhodobého drob-
ného hmotného majetku v rámci
ukončení činnosti příspěvkové organizace 
Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí, po-
případě jeho likvidaci.
8. Odpis zásob nepotřebného instalačního ma-
teriálu ve výši 15.547,50 Kč v rámci ukončení 
činnosti příspěvkové organizace Městský byto-
vý podnik Týniště nad Orlicí.
9. Odepsání nedobytných pohledávek uve-
dených v přípisu Advokátní kanceláře – JUDr. 
Pavla Švandrlíka, včetně pohledávky ve výši 
1500 Kč za škodu způsobenou paní Irenou Kot-
lárovou.
10. Finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro 
Sportovní sdružení ČSTV v Rychnově nad Kněž-
nou na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnov-
ska roku 2013“.
11. Podnájemní  smlouvu  mezi  Advokátní kan-
celáří – Kolínová, Rožnovský a Partneři,  v.s.o. 
(již nájemce nebytových prostor na MěÚ) a 
Mgr. Kolínovou, insolvenční  správkyní.
12. Podnájemní smlouvu mezi Poliklinikou Tý-
niště nad Orlicí, s.r.o., a paní Danou Trýznivou, 
výživovou poradkyní.
13. Prodloužení splatnosti poslední  splátky  
ročního nájemného Polikliniky Týniště nad Or-
licí, s.r.o. , do 28.02.2014.
14. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
pro RWE Gas Net, s.r.o., na pozemku  p.č. 560/4, 
zapsaného na LV č.10001 pro k.ú.  Petrovice 
nad Orlicí.
15. Převod členských práv a povinností k Byto-
vému družstvu v Sitinách v souvislosti s převo-
dem bytu č. 14  v č.p. 757 pana ***, ve prospěch 
paní ***.

B) Bere na vědomí   
1. Zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 
25.11.2013 a 09.12.2013.
2. Informaci o projednání stížnosti nájemníků 
domu T. G. Masaryka č.p. 400 na chování ná-
jemníků domu, konkrétně na paní Čonkovou 
Ivetu a její děti.
3. Situaci ohledně vyčíslení dluhu za nájemné 
paní ***, bytem T.G.Masaryka 400.

4. Výroční zprávu o činnosti ZUŠ v Týništi nad 
Orlicí ve školním roce 2012/2013.
5. Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole 
ze dne 18.11.2013  provedené v Základní škole 
v Týništi nad Orlicí. 

C) Zamítá
1. Žádost o odepsání nedobytné pohledávky 
firmy Dirivena, s.r.o., ve výši 1.500 Kč a ukládá
řediteli KC doložit vznik pohledávky a doplňko-
vé informace.

D) Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM dodatek č. 2 zobrazu-
jící dosavadní změny při provádění rekonstruk-
ce Kulturního centra Týniště nad Orlicí. RM do-
poručuje dodatek schválit.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
2. Zařadit do jednání ZM finanční spoluúčast ve
výši 69.853 Kč pro Městskou knihovnu Týniště 
nad Orlicí ve věci projektu „Knihovní systém 
Verbis“ a zařadit tuto částku do rozpočtu 2014. 
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
3. Zařadit do jednání ZM zrušení příspěvkové 
organizace Městský bytový podnik, Okružní 
931, Týniště nad Orlicí. T: jednání ZM Odpoví-
dá: Ing. J. Paštika
4. Zařadit do jednání ZM finanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč na službu osobní asistence 
HEWER v Týništi nad Orlicí na rok 2014. T: jed-
nání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
5. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku pod 
garáží p.č. 2015/51 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 
paní *** za cenu 150 Kč/m2 + poplatky s pro-
dejem spojené.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
6. Zařadit do jednání ZM pronájem zahrádky 
p.č. 1596 v Sitinách o výměře 280 m2  manže-
lům ***. T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
7. Zařadit do jednání ZM smlouvu o půjčce na 
částku 126.788 Kč, včetně smlouvy o příspěv-
ku účelově určeném na dofinancování inves-
tiční dotace v částce 14.088 Kč pro  Mateřské 
centrum Ratolest. Celkovou částku 140.876 Kč 
ukládá odboru správy majetku zařadit do roz-
počtu roku 2014. T: jednání ZMOdpovídá: Ing. 
J. Paštika
8. Odboru správy majetku zařadit do rozpočto-
vého provizoria náklady související s výmalbou 
a tepelnou izolací podlah v Mateřském centru 
Ratolest. T: 20.12.2013 Odpovídá: Z. Hejna
9. Řediteli Základní školy Týniště nad Orlicí od-
stranit závady zjištěné  při veřejnoprávní kont-
role do 15.3.2013 a  informovat radu města o 
provedených opatřeních.

           
Ing. Jaroslav Matička, starosta   
                    
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Magické tlačítko

Je šestého prosince, venku zodpověd-
ně řádí orkán Xaver, já jsem si včera 
uhnal housera a skučím bolestí, situace 
jako stvořená pro psaní optimistického 
úvodníku. Musí být určitě optimistický, 
vždyť to o sobě tady často říkám, že 
mám takové vidění světa. No a navíc se 
k vám lednový zpravodaj dostane roz-
hodně ještě před veselým Silvestrem, 

tak přeci tady nebudeme řešit žádné složitosti, nebudeme po-
litikařit ani nadávat na počasí. Pobavíme se s nadhledem po 
silvestrovsku o jednom japném i nejapném místě.
Dovoluji si tvrdit, že když se řekne termín „šraňky u věže“, nena-
jde se snad žádný Týnišťák, který by se na toto téma nerozpoví-
dal. Původně jsem chtěl úvodníku dát název Naše blbý šraňky, 
jenže když prý dnes nebudeme nadávat, tak jsem musel učinit 
jinak. Každý už určitě v životě má s tímto místním proslulým 
fenoménem spojenou nějakou alespoň maličkost. Trochu mi 
to připomíná legendární povídku „Prodám dům v Krkonoších“, 
která před časem obletěla internet a která popisovala trable 
spojené s odhrnováním sněhu.  Já to uchopím dle svého a po-
kusím se na tom taky se ctí vyřádit.
Jako Sítiňák ze Zvoníčkovy by se zdálo, že mám nepatrnou vý-
hodu alespoň v tom, že k závorám na dálku vidím a že vidím, 
kdy jede vlak. Cokoliv není absolutně nic platné. Ověřeno léty 
reálným výzkumem. Stejně, než k nim dojedu, budou zavřené. 
Ať bydlíte ve městě kdekoliv, prostě za ty zpropadené závory 
musíte. Někdo málo, někdo více, někdo (já) pořád. Tradičně 
jsem tvrdil, že vlastně všichni bydlíme za nimi, akorát z jiné stra-
ny, tedy je to spravedlivé. Tolik let jsem jezdil ráno do firmy, pak
domů na oběd a zpátky, a poté domů z práce. Častokrát ještě 
mezitím pro něco do Teluxu, Služeb města či jinam, ale hlavně 
přes klacky. Dvakrát jsem na nich platil pokutu (jednu za rych-
lost, druhou dokonce za průjezd na červenou), dvakrát jsem 
závoru za ty roky přerazil. Všechno přiznávám. Dobrovolně, bez 
mučení. Dělával jsem si dokonce ze zoufalství i statistiky, kolik 
času tam pročumím. Jednu dobu jsem kupříkladu „čekání“ po-
važoval i za antidepresivum.
Pamatuji se, jak jsem se v Podgoře sázel se známým (je z České 
Lípy), že až se k ránu budeme vracet z Chorvatska, že bude na 
týnišťském přejezdu zavřeno. On chudák netušil, že já na to v 
poklidu mohu vsadit i auto, že ho vlastně vědomě podvádím. 
Tady se vlastně bez rizika může sázet v pohodě každý.
Poslední lahůdku s naším proslulým místem, která stojí trochu 
za řeč, jsem si užil nedávno. 47, slovy čtyřicet sedm, minut klac-
ky dole. Žádná porucha (i když vlastně samotná existence je 
snad poruchou), ale co hlavní, žádný vlak neprojel a závory se 
po třičtvrtěhoďce otevřely. Vzpomínám si, že jsem chvilku če-
kajícímu panu Svatuškovi říkal, že mi běží 42. minuta očekávání 
zázraku volného průjezdu. I on si něco na adresu tohoto zaří-
zení zabručel a vyměnili jsme si chápavé/nechápavé pohledy s 
protočením očí a mrknutím na ciferník věžních hodin. Glosoval 
jsem, že poslední auto kolony za mnou je někde u Opočna a že 
to obsluze na hradle snad přináší uspokojení, že soutěží o nej-
delší frontu u šraněk (i když na ní nevidí). Prohlašuji jej tímto za 
absolutního vítěze a navždy ukončuji soutěž. Ona to vždycky 
až taková sranda není, protože jste třeba na cestě na sjednanou 
schůzku nebo k lékaři na danou hodinu. A jelikož jste uvězněni 
frontou v autě, přejezd u šiškárny bývá permanentně zavřený 

a jet na Hradec od věže přes Dlouhou Louku vám automaticky 
připadá debilní, nezbývá než přijmout hru tajemného velitele 
tlačítka OPEN, a čekat.
Za ta dlouhá léta mě dávno vztek opustil, ale přiznám se, vystří-
dal jsem na tomto místě již kompletní slovník peprných, prostě 
sprostých slov. A ani ty cévy, jak se říká, mi to nevypucovalo a 
stačil jsem již osobně poznat pana Infarkta Myokarda. Jelikož 
jezdí poslední dobou čím dál víc vlaků, kterými ale jezdí čím dál 
méně lidí, tak z toho usuzuji, že více lidí je ve více autech, která 
pak stojí u těch závor. Konec kolony se tedy posouvá někam k 
Dobrušce a to už je vcelku mazec. Všichni víme, že se tato situ-
ace stavebně řešit už nikdy nebude (přestože tu v šedesátých 
letech náznak pokusu byl), nakonec by to bylo obrovsky složité 
a efekt za vynaložené finance by byl malý. Vlastně žádný, jen
to úmorné čekání by nebylo. Když to vezmu z té lepší strany, 
můžeme třeba vozit v autě knihu, u závor je zajisté dobré místo 
k četbě. A proto, i když jsme si už my řidiči, zdejší mazáci, našli z 
obou stran šraněk různá nepatrná ulehčení porušováním zase 
něčeho jiného, zůstane to asi navždy marný boj s prstem ovlá-
dajícím magické tlačítko OPEN, které je víte kde? Určitě víte. 
Nechť v novém roce 2014 veškeré vaše konání ponese pouze 
výrazné stopy úspěchu spolu se štěstím, zdravím a optimis-
mem, který je hybnou silou lidstva. Aby vás nikde žádné tla-
čítko ani jeho obsluha nerozhodilo, abyste jej prožili mnohem 
kvalitněji než čekáním u šraněk.

Libor Koldinský
šéfredaktor

Foto: Přejezd u věže v době, kdy závory neovládalo tlačítko, ale ručně klikou v do-
mečku pan Stárek, kterého zajisté mnozí pamatují.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
91 let Marie Kubečková
90 let Milan Samek
85 let Věra Černohousová
 Zdenka Kozová
80 let Eva Pichová
 Jitka Špačková
 Milan Mňuk
 Josef Vojtěch
 Drahoslav Macháček
 Bohuslav Tesař

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Otakar Richter (89)
Marie Bašová (73)

Libuše Jeřábková (89)
Jindřich Špryňar (84)

Luboš Bednář
Dorota Hloupá
Miroslav Novák

Monika Švandelíková

KULTURNÍ POZVÁNKY

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 18. ledna, 8:00 – 13:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Speciální celostátní výstava králíků Rexů
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 26. ledna, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

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

VÝSTAVY

Neděle 12. ledna, 14:00 a 17:00 hodin, sál městského kina

Tradiční Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ
Jako hosté vystoupí Leona Machálková a Martin Růža. Vzhledem k malé kapacitě kinosá-
lu se uskuteční koncerty dva. Předprodej probíhá v kanceláři ZUŠ (tel. č.: 775 188 450). 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 13. ledna, 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

Pondělí 20. ledna, 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

KONCERT

VZPOMÍNKA

Dne 18. 12. 2013 uplynulo10 smut-
ných let od úmrtí paní 
Pharm. Jarmily Vachové.

Odešlas navždy - navždy zůstaneš v 
našich srdcích.

J. Bohuslavová a M. Stehrová

Dne 31. 12. 2013 uplynulo 5 let od 
náhlého úmrtí Miroslava Michálka. 
Věnujte mu prosím tichou vzpomín-
ku, kdo jste ho znali. 

Stále vzpomínají Martina, Vojta a 
Anežka Michálkovi.

Dne 18. ledna 2014 uplynou dva roky 
ode dne, kdy loupežný vrah brutálně 
ukončil život paní Jaroslavy Vráno-
vé z Týniště nad Orlicí, Pod Stávkem 
825. Vzpomeňte s námi na ženu, kte-
rá byla známa svou dobrosrdečností, 
přestože jí osud příliš nehýčkal.

Hejlkovi, sousedé

Neděle 26. ledna, 15:00 hodin, sál hotelu Orlice 
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
Že pošta není vhodné místo na pohádky? – Tak to se pěkně mýlíte. Pošta je tajemné a 
báječné místo. Obzvlášť v noci,  když je zavřená, se v ní dějí zajímavé věci. V této krásné 
pohádce Karla Čapka se představí herci divadelního souboru Maska z České Skalice. 
Cena: 40 Kč. 

DIVADLO

Neděle 5. ledna, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí.

Neděle 19. ledna, 19:00 hodin, sál hotelu Orlice
Zahajovací lekce Tanečních pro manželské páry a dvojice
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 19. ledna, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Vážení spoluobčané, přeji vám v novém roce hodně zdraví, spoko-
jenosti, osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Karel Janeček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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FOTBALOVÝ ODDÍL

Bilance podzimu 2013

Podzimní část sezóny 2013-2014 se zapíše 
do kroniky fotbalového oddílu SK Týniště 
nad Orlicí jako jedna z nejúspěšnějších. 
Dalo by se směle říci, že všechny celky 
fotbalového oddílu svým podzimním 
umístěním překonaly očekávání.

Nejsledovanějším celkem je pochopitelně 
A mužstvo dospělých, které obsadilo 
v podzimní tabulce vedoucí příčku s 
náskokem 3 bodů na druhý celek Jičína. 
Mužstvo je vhodně složené ze zkušených 
i ambiciózních hráčů, kteří mají svoji 
nespornou kvalitu a je velmi dobře 
vedeno dvojici trenérů Radek Hrubý a 
Vladimír Pacholík. Za podzim prohráli jen 
2 zápasy, které shodou okolností měly 
výkop již v 10,15 hod. Mužstvo předvádí 
technický a ofenzivní fotbal, který 
lahodí oku diváka a jeho hra je ceněna i 
nestrannými experty i experty KFS, který 
nominoval do ideální jedenáctky roku 
2013 dva naše hráče – Martina Mergance 
a Vlastu Voženílka. Martin Merganc je 
i nejlepším střelcem mužstva, když v 
podzimních mistrovských zápasech 
nastřílel 11 branek. Husarský kousek 
se mu povedl v domácím zápase s 
Chlumcem nad Cidlinou, když vstřelil 
všech 5 branek!  Malou kaňkou na 
podzimní sezóně je rychlé vypadnutí 
v osmifinále  Poháru hejtmana KHK na
hřišti Slávie HK. Přes všechna pozitiva 
hry i přes výborné umístění se oddíl 
potýká s malou přízní diváků. Průměr 
zhruba 100 diváků na domácích 
zápasech je alarmující, a to i přes to, že 
všechny domácí zápasy byly vítězné! 
Proto bychom rádi touto formou oslovili 
všechny příznivce týnišťské kopané a 
vyzvali je k návštěvě jarních domácích 
zápasů v našem areálu v Olšině, s přáním 
pěkných sportovních zážitků. 

Také náš dorost byl velmi úspěšný, vlastně 
ještě úspěšnější než A mužstvo. V krajské 
soutěži skupiny B skončil na 1. místě, 
když za celý podzim prohrál jen jeden 
zápas. Toto umístění znamená postup 
do jarní finálové skupiny krajské soutěže,
kde se bude hrát o postup do krajského 
přeboru. Mužstvo se proti loňské sezóně 
ještě zkvalitnilo a vzhledem k věkovému 
složení je velmi perspektivní i pro příští rok. 
Pod výborným vedením trenérů Martina 
Horáka a Jirky Vody a vedoucího mužstva 
Ládi Richtera, předváděli kluci útočný 
fotbal se spoustou vstřelených branek. 
Své soupeře poráželi o třídu a několikrát 
nastříleli i dvouciferné skóre. Nejlepšími 
střelci byli Tomáš Doleček s 21 brankami, 
který byl v závěru podzimu definitivně
přeřazen do mužstva dospělých a Martin 

Matoušek s 19 brankami. Velmi silný a 
početný kádr dorostu bohužel nemá 
stabilního brankáře a na tomto postu 
se během podzimu vystřídali 4 (!) hráči 
z pole. Všichni věříme, že se nám tato 
situace podaří v zimní přestávce vyřešit 
tak, aby do jarních bojů mohl jít tým v 
ještě větší síle.

Starší žáci vstoupili do sezóny s výrazně 
obměněným kádrem a s novými trenéry 
Petrem Nedomanským a Tomášem 
Kosem, kteří se přesunuli od mužstva 
mladších žáků. Většina kluků si zvykala na 
hru na celém hřišti, ale jejich výkonnost 
měla vzestupnou tendenci, když vyhráli 
poslední 3 zápasy a v konečné tabulce 
nakonec skončili na pěkném 3. místě jen 
o skóre za společným celkem Hronov/
Police, které jim zaručuje účast v jarních 
finálových bojích o postup do krajského
přeboru. Mužstvo je vyrovnané ve všech 
řadách s velmi dobrým brankářem 
Jakubem Dvořákem. Nejlepším střelcem 
mužstva je, v této generaci již tradičně, 
Tomáš Kos, který vstřelil za podzim 10 
mistrovských gólů.

Mladší žáci a elévové (starší přípravka) 
vstoupili do nové sezóny netradičně. 
Vhledem k potřebě rozšířit hráčské 
kádry a zvýšit kvalitu mužstev jsme pro 
letošní (zatím) sezónu přistoupili na 
variantu spojení obou mládežnických 
kategorií s oddílem SK Albrechtice. Obě 
mužstva hrála krajský přebor skupiny C 
pod názvem Týniště/Albrechtice a obě 
si vedla velmi dobře. Mladší žáci vedeni 
trenérskou dvojící Václav Zima st. a 
Marek Winkler skončili po podzimu na 
pěkném 3. místě. Nejlepším střelcem 
mužstva byl Filip Janda s 24 brankami. 

Mužstvo elévů vedou trenéři Pavel Zítko 
a Petr Janda a celek pod jejich vedením 
skončil na 5. příčce. V tomto celku není 
vyložený kanonýr a o branky se dělí téměř 
celý kolektiv, ale nejvíce branek (10) 
nastřílel Michal Jaroměřský. V součtové 
tabulce, podle které se soutěže na jaře 
výkonnostně dělí, skončil celek Týniště/
Albrechtice na 4. místě a jen těsně mu 
unikl postup do finálové skupiny.

Nejmladším naším mužstvem je mladší 
přípravka, která hraje okresní přebor. 
Před startem podzimní sezóny rozhodl 
OFS o radikální změně této soutěže. 
Hřiště pro přípravku se zmenšilo o více 
jak polovinu. Hraje se v počtu 4+1 a k 
soutěži se nevede žádná celková tabulka, 
vyhodnocují se jen jednotlivé turnaje 
s maximální účastí 4 týmů. Náš celek je 
celkem úspěšný, většinu svých zápasů 
vyhrává, ale je potřeba říci, že hodně 
těží ze střeleckých schopností Honzíka 
Marhy, který nastřílel snad 3⁄4 všech 
branek mužstva. Trenérem v této věkové 
kategorii jsou Milan Štěpán a František 
Kulička. O fotbal je mezi nejmladšími 
(i jejich rodiči) velký zájem a tréninky 
navštěvuje i více jak 20 dětí, proto bude 
našim cílem ještě rozšířit počet trenérů 
této klíčové věkové kategorie.

Vedení oddílu věří, že sportovní výsledky 
klubu budou v jarní sezóně stejně 
úspěšné a na závěr si dovoluje touto 
formou pozvat příznivce týnišťské 
kopané i širokou týnišťskou veřejnost na 
IV. Ples fotbalistů, který se koná v sobotu 
18. ledna, již tradičně v motorestu 
Roubenka.

Fotbalový oddíl
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MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Městské policie
listopad 2013

Dne 4. 11. 2013 v 08:00 hod. 
požádala hlídka Policie ČR o 
součinnost při odchycení 4 
psů v ulici Za Drahou, kteří jim 
brání v provedení služebního 
úkonu. 
Dne 7. 11. 2013 v 17:20 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na chodníku před 
jednou z prodejen v ulici T. G. 
Masaryka se pohybuje podna-

pilý muž s jízdním kolem a svou neúměrnou potřebou hovoru 
obtěžuje osoby. Uvedený muž byl převezen do místa bydliště, 
věc byla řešena domluvou. 
Dne 8. 11. 2013 v 08:35 hod. bylo z okna služebny městské 
policie spatřeno, že na křižovatce ulic Na Bělidle a Smetano-
va došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s cyklistou. Na 
místě události bylo zjištěno, že příčinou bylo nedání přednosti 
jízdy ze strany cyklisty, který následkem tohoto utrpěl drobné 
poranění hlavy. Místo dopravní nehody bylo zajištěno do pří-
jezdu věcně příslušné Policie ČR. 
Dne 10. 11. 2013 v 02:55 hod. v rámci hlídkové činnosti byl 
strážníky v ulici V. Opatrného přistižen mladý muž, který močil 
do odpadkového koše. Jakožto přestupek proti veřejnému po-
řádku byla věc řešena blokovou pokutou.  
Dne 12. 11. 2013 v 14:15 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení o vloupání do rodinného domu v obci Křivice. Informace 
byla předána věcně příslušné Policii ČR. Místo trestného činu 
bylo strážníkem zajišťováno do příjezdu hlídky PČR. 

Dne 14. 11. 2013 v 14:25 hod. byl strážník v průběhu obchůz-
ky kontaktován majitelem jedné z provozoven stravovacího 
typu s tím, že v jeho provozovně se nachází pokálený muž, kte-
rý nechce odejít, setrvává v provozovně a odpuzuje tímto další 
zákazníky. Po ztotožnění uvedeného muže a marných výzvách 
k opuštění budovy byl strážníkem vyveden a nasměrován do 
domů. Vzhledem k důchodovému věku onoho muže byla věc 
řešena domluvou. 
Dne 20. 11. 2013 v 17:21 hod. v rámci dopravní akce bylo 
kontrolováno vozidlo v obci Štěpánovsko, u něhož měli stráž-
níci podezření, že řidič pravidelně projíždí přes tuto obec v 
podnapilém stavu. Po provedené dechové zkoušce se pode-
zření strážníků potvrdilo a řidič byl předán věcně příslušné Po-
licii ČR k dalším opatřením. Vzhledem k věku řidiče a k sankci, 
která mu hrozí za přestupek, je pravděpodobné, že si řidič již 
nezajezdí.  
Dne 25. 11. 2013 v 15:32 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že v ulici U Dubu v blízkosti koupaliště leží na vozovce 
nějaký muž s jízdním kolem. Provedenou prověrkou bylo zjiš-
těno, že se jedná o staršího muže, který z důvodu vyššího věku 
a momentální slabosti spadl z jízdního kola. Muž byl strážní-
kem převezen do místa bydliště. 
Dne 26. 11. 2013 v 12:10 hod. oznámil personál jednoho z 
obchodních domů, že zde byl přistižen muž při krádeži zboží. 
Pachatel byl předveden na služebnu Policie ČR. Vzhledem ke 
skutečnosti, že předvedený muž se krádeží dopouští opako-
vaně a byl za toto již pravomocně odsouzen, je jeho jednání 
posuzováno jako trestný čin krádeže. Z tohoto důvodu byla 
věc předána Policii ČR. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie

CENA PŘÍSTAV

Česká rada dětí a mládeže 
udělila třináct Cen Přístav

Starosta, ředitelka muzea, úřednice, 
senátoři, ale také zástupci firem nebo 
vysoký armádní důstojník. Ti všichni 
obdrželi 6. prosince výroční Cenu 
Přístav 2013, tradičně udělovanou 
Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). 
Laureátů a laureátek bylo letos celkem 
13 – historicky nejvíce od roku 2002, kdy 
ČRDM Cenu Přístav zavedla.
Cena Přístav je symbolickým výrazem 
uznání. ČRDM jejím udělením vyjadřuje 
dík představitelům veřejné správy 
na místní či regionální úrovni nebo i 
zástupcům firem za jejich přínos k rozvoji 
mimoškolní výchovy.  Smyslem této ceny 
je poukázat na pozitivní zkušenosti z 
komunální politiky, obecně z veřejného 
života v daném regionu. Udělená Cena 
Přístav jako by říkala: přístup laureátky 
či laureáta k navrhovatelům z řad 
dětských a mládežnických spolků stojí 
za povšimnutí a může být všem ostatním 

ve stejné funkci či pozici inspirací. 
Je skvělé, že toto ocenění získala 
petrovická občanka a ředitelka 
Středočeského muzea Roztoky u Prahy 

PhDr. Zita Suchánková, a rád bych se 
touto cestou připojil ke gratulaci.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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22. ROČNÍK TÝNIŠŤSKÉ DESÍTKY

Na start 22. ročníku Týnišťské desítky, která se pravidelně běhá 
na počest říjnového svátku, se postavilo rekordních 253 vytr-
valců a vytrvalkyň v osmi kategoriích. Z dobrých zkušeností 
posledních let pořadatelé atletického oddílu SK Týniště nad 
Orlicí ve spolupráci s DDM také připravili vložené závody dětí a 
žactva a zúčastnilo se jich 47 na tratích dlouhých od 100 m do 
1500 m. V kvalitní konkurenci vytrvalců se celkovým vítězem 
stal Matěj TRÁVNÍČEK z TJ Nové Město na Moravě kvalitním 
časem 32:31 min. a nejlepší ženou byla na celkovém 17. místě 
Táňa METELKOVÁ již v dresu TJ Sokol Hradec Králové ve výbor-
ném čase 36:30 min. Nejlepší v jednotlivých kategoriích byli 
odměněni věcnými cenami, které předával zastupitel města 
Týniště nad Orlicí pan Luboš Rydrych se členy místního atletic-
kého oddílu SK Týniště nad Orlicí. Nejstarším účastníkem byl 
Jiří SOUKUP (roč. 1927) z TJ Liga 100 Hradec Králové.    
    
Poděkování za zdařilou sportovní akci patří pořadatelům a roz-
hodčím z atletického oddílu, Domu dětí a mládeže (Kateřině KUK-
LOVÉ s kolegyněmi), dobrovolníkům a Městské policii za zajištění 
hladkého průběhu.

Pořadatel závodu děkuje všem sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad Orlicí – Franziska STERNBERGOVÁ
MĚSTO Týniště nad Orlicí
OVOCE – ZELENINA – pan ZÁBRODSKÝ, Týniště nad Orlicí
BAZENSERVIS s.r.o., Týniště nad Orlicí
ELEKTRO TELUX, s.r.o., Týniště nad Orlicí
PRODEJ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB – Mgr.  Milan Kopecký
SPORTHOTEL WELDIS –  Dlouhá Ves
KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA – paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště n. O.
KAREL KALECKÝ – Žďár nad Orlicí
PEKÁRNA LIČNO
STRAVOVÁNÍ GERIATRICKÉ CENTRUM – Josef VLČEK, Týniště 
nad Orlicí 

Těšíme se na účast v dalším 23. ročníku Týnišťské desítky, která 
se bude konat opět ve sváteční den, v úterý 28. října 2014.

BAND-A-SKA POKŘTILA ZAJÍCE V PYTLI

V ulicích měst pomalu, ale jistě začíná 
vánoční atmosféra, rozsvěcejí se vánoční 
stromečky na náměstích, hrají se koledy 
a lidé se už těší, až si užijí svátky. Nejinak 
tomu je i v Týništi nad Orlicí, v klubu 
Sepie, kde už druhým rokem proběhlo 
slavnostní Rozsvícení vánočního 
stromku, což si vzala na paškál místní 
kapela Band-a-SKA.

V sobotu 30. listopadu nalákala do Sepie 
davy lidí, nejen na zahájení adventní 
sezóny, ale především na křest svého 
premiérového CD, se jménem Zajíc v 
pytli. Hudební společnost jim v tento 
dlouhý večer dělaly dvě kapely, pražské 
Kšandy Industry a kapela z Pardubic s 
názvem Na Rovinu! Pokud se vůbec dá 
Sepie vyprodat, tak to bylo právě v tento 
večer. Stoly i místa na stání byly narvány 

k prasknutí a všichni se skvěle bavili.

Jak už bylo zmíněno, hlavním lákadlem 
byl křest debutového CD domácí 
kapely Band-a-SKA, která vystoupila 
tento večer jako druhá v pořadí a ve 
svém zhruba hodinu a půl dlouhém 
vystoupení předvedla show, na kterou 
její fanoušci asi dlouho nezapomenou. 
Kromě osvědčených písniček, které 
jsou také nahrané na „Zajícovi“, uvedli 
několik nových songů z vlastní dílny, 
včetně Skáčkové koledy s textem 
Františka Rydla, který byl také kmotrem 
samotného CD. Zajíc v pytli vznikl v srpnu 
letošního roku v nahrávacím studiu 
M.A.R.S. Audio v Mostě, kde mohla Band-
a-SKA nahrávat zadarmo, což měla jako 
cenu za vítězství v Rock ‚n‘ Beer Festu 
v Praze. Kromě koncertu došlo také na 
prodej samotných nových CD, ale také 
na neoficiální autogramiádu, kdy se
nejedna fixa rozloučila se životem.

S odstupem času se dá celá akce 
zhodnotit jako povedená, ale hlavně 
jako příjemná změna, když zase po delší 
době přijely stovky lidí do Týniště za 
kulturou.

Michal Procházka

Provozní doba Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny nejsou 

pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovat i v ostatních pracovních dnech, tj. v 
úterý a čtvrtek od 8:00 do15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Po Rolnička 9:30 - 10:15
Herna 9:00 - 11:30

Herna 15:00 - 18:00
Němčina od 15:00
Angličtina pro děti 14:00 - 15:00 a 15:00 - 16:00
Angličtina pro maminky 16:00 - 17:00

Út Miminka 9:30 - 11:30 pro dětí od narození do 9 měsíců 
(hernička + besedy)

Herna 16:00 - 18:00
Angličtina 16:45

St Batolátka 9:30 - 11:30 - hernička pro děti od 9 měsíců Barvička 15:00 - 17:00
Flétnička 15:00 - 15:45
Flétnička 16:00 - 16:45
Herna 15:00 - 17:00

Čt Knihovna 16.1. Zvoneček 16:00 - 17:00
Herna 16:00 - 18:00

Pá Hejblíci 9:30 - 10:15
Tvořílci 10:15 - 11:15
Herna 9:30 - 11:30

Herna 15:30 - 17:00
Biblická hodina pro děti 15:30 - 17:00

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

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 
739203377, H. Prokopová 777862483

Týdenní program MC Ratolest na měsíc leden 2014

Další akce v lednu:
  9.1. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: náramky a šperky
16.1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ,  od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
18.1. (So) SEMINÁŘ na téma: VÝCHOVA DĚTÍ, ve Vamberku od 9 do 17 hodin.
Besedy na téma: „Miluj své dítě“ s Mgr. J. Hrnčířovou, Dornova metoda, 
Numerologie událostí, Jak správně zařídit dětský pokoj aj., pořádá ŠANGRI-LLA, o.s.
23.1. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: náramky a šperky
30.1. (Čt) Brigáda na přípravu výměny oken a dveří v MC. 
(Děkujeme za podporu z MAS a města Týniště n/O !)

Plánujeme:
• Výlet do TONGA

POZOR: V termínu 31.1. – 9.2. bude MC Ratolest ZAVŘENÉ, 
proběhne výměna oken, dveří, vymalování a další úpravy.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Hospodine, má sílo a má záštito, mé 
útočiště v den soužení.
Jeremiáš 16.19

Asi každý z nás někdy slyšel, že víra 
a modlitby jsou pouhé berličky pro 
slabé. Dnešní text jako by tuto námitku 
potvrzoval. Když je člověku zle, obrací 
se k Hospodinu. Jenže je to známka 
slabosti? Vždyť nemusí jít o berličku, ale 
naopak o jedno z výsostných poselství 
křesťanské zvěsti. Konkrétněji – že nás 
Hospodin přijímá, nejen když stoupáme 
k životním výšinám, ale i když klesáme 
do pomyslných údolí, i když se nám 
dostává „jíti údolím stínu a smrti“. Že k 
němu můžeme přijít, nejen když jsme 
plni síly, ale i když jsme unaveni a plní 
bolesti. Hospodin neslibuje, že nám 
bude v životě odklízet z cesty kameny, 
ale že životem projde s námi. 
Na nás je, abychom s důvěrou vložili do 

jeho rukou své životy v radosti i v bolesti, 
ve zdraví i v nemoci, v dobách přívětivých 
i zlých. Oba stavy – štěstí i neštěstí mají 
v životě víry svá úskalí. Když se daří, 
zapomínáme na dárce, prožíváme-li 
soužení, podléháme panice. V obou 
případech se křesťané učí důvěřovat 
Pánu Bohu. Důležité je však sdělení, že 
Hospodin je silnější než okolnosti, ať 
jsou jakékoli.

Pane Bože, děkujeme ti, že nás nikdy 
neopouštíš. Dej, ať se na tebe dokážeme 
spoléhat i v tomto nadcházejícím roce. 
Amen.

Píseň:
1. Díky Bohu vzdejme, Králi nebeskému, 
kterýž nás dobrotivě dochoval k jitru 
dnešnímu.
2. Budiž z toho chvála, čest, moc, síla, 
sláva, všemohoucí Pane Bože věčný, od 

nás vzdávána.
3. Račiž i v tento den nám býti přítomen, 
ode všeho zlého nás chrániti, nebs toho 
mocen.
4. Tak abychom byli k tvé cti, chvále živi, 
k prospěchu bližním a nám k spasení až 
do skonání.
5. Po smrti pak časné dejž království 
věčné, kdež bychom tebe hodně chválili 
na věky. Amen.
Píseň č. 637 z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku (nápěv M.V. Šteyer 1638)

Srdečně zveme na shromáždění v lednu 
(modlitebna ČCE, ul. V. Opatrného 58):
12.1. – od 10:30 h bohoslužby s Večeří 
Páně a nedělní školou; od 16 h Zpívání 
rodin s dětmi

Jaroslav Matuška
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 V KŘIVICÍCH

Pravidelní čtenáři Zpravodaje dobře 
vědí, že, ač jsme vesničkou malou, věci se 
u nás dějí velké. Je potřeba vyzdvihnout 
činnost místního osadního výboru, který 
u nás už několik let úspěšně funguje a 
přichází s nápady a realizacemi projek-
tů, které vesničce pomáhají a zvelebují 
ji. Návrhy na různá zlepšení přinášejí i 
sami obyvatelé Křivic, což je fajn, proto-
že je vidět, že nám na místě, kde žijeme, 
záleží. Nic z toho bychom však nemohli 
uskutečnit, kdyby nám město Týniště 
nad Orlicí nepodalo pomocnou ruku a 
nemyslelo na nás v době, kdy rozděluje 
finanční příspěvky obcím, které spravu-
je. Kromě finanční dotace nám město
poskytuje také poradenství a pomoc při 
řešení různých situací, které v Křivicích 
nastávají.  Jsme za to moc rádi a chtěli 
bychom touto cestou za naše spoluob-
čany a také naše děti moc poděkovat.
V roce 2013 se z finanční podpory měs-
ta Týniště nad Orlicí dokoupilo vybavení 

do bývalé místní  školy - tabule, žebřiny, 
věšák na oblečení, žíněnky, odpadkové 
koše. Návštěvníci Křivic se mohou sezná-
mit s historií a zajímavostmi naší vesni-
ce, neboť byla zřízena informační tabule, 
kterou najdete v místech před kostelem. 
Budeme rádi, když se např. při svých vý-
letech na chvíli u nás zastavíte a přečte-
te si něco o nás. Spolupráce městského 
úřadu a občanského sdružení MAS nad 
Orlicí přinesla Křivicím novou nástěnku, 
kam mohou dávat své příspěvky i místní 
obyvatelé či živnostníci.
Díky finančnímu příspěvku města máme
v bývalé škole vhodné místo, kde se mů-
žeme scházet za každého počasí. Díky 
ochotě a pochopení křivických fotbalistů 
můžeme využívat k setkáním v případě 
hezkého počasí i místní fotbalové hřiš-
tě. Je moc fajn, že to vše takto funguje a 
dobrovolníci z řad rodičů tak mohou pro 
zdejší děti připravovat setkání se zajíma-
vým a nápaditým programem. Za rok 

2013 bylo těchto setkání hned několik:
Ukázali jsme dětem cestu ke knihám a 
světu fantazie - Pohádková čtení. Pod-
pořili několikrát během roku starobylé 
zvyky a tradice - pochod Tří králů, Karne-
val, vynášení Moreny, dívčí a chlapecká 
koleda, pálení čarodějnic, Dýňování, při-
vítání sv. Martina. Uskutečnily se i spor-
tovní akce - Dětský den, Sportovní den 
a Drakiáda.
Mnohokrát děkujeme městu za finanční
příspěvek pro rok 2013 a pevně věříme, 
že i v roce 2014 bude pro Křivice nějaká 
částka uvolněna, i když víme, že největ-
ší investicí města zůstává i v roce 2014 
Kulturní dům v Týništi nad Orlicí, jak sám 
pan starosta v prosincovém vydání Zpra-
vodaje zmínil.

Za Křivice
Jitka Mašková

VÁNOCE V ZAHRADĚ

V roce 2012 přišla ZUŠ Týniště nad Orlicí 
s myšlenkou vytvořit ve městě něco 
„nového“ z hlediska kultury. ZUŠ má 
samozřejmě možnost se prezentovat 
v rámci samostatných koncertů 
pořádaných školou, ale toužila vymyslet 
takový projekt, který by se otevřel pro 
širokou veřejnost. 

Vybrali jsme období Vánoc. První 
adventní neděle je v Týništi spojena s 
rozsvěcením stromu s krátkým kulturním 
programem a základní uměleckou 
školu napadlo, proč tuto akci, kdy se 
lidé „sdružují“ na náměstí, nerozšířit do 
odpoledního programu a propojit to tak 
s rozsvěcením stromu.

Po domluvě s kulturním centrem jsme 
se rozhodli obě akce uspořádat ve stejný 
den. Základní umělecká škola má na 
starosti akci s názvem Vánoce pro ulici 
(v letošním roce Vánoce v zahradě) a 
kulturní centrum rozsvěcení stromu.
V roce 2012 jsme projekt nazvali Vánoce 
pro ulici, v roce 2013 jsme ji museli 

přejmenovat na Vánoce v zahradě, jelikož 
Tyršovo náměstí je z poloviny uzavřené 
kvůli přestavbě kulturního domu.

V letošním roce nám takříkajíc do karet 
hrála samá pozitiva. Před začátkem akce 
se počasí umoudřilo a po dobu konání 
ani kapička nespadla. Návštěvnost 
posluchačů byla obdivuhodná. Podařilo 
se nám oslovit 8 řemeslníků (živnostníků) 
a poukázat tak na osobitost města i 
řemeslných tradic a Ježíškova dílna 
praskala ve švech. Navštívilo jí přes 
50 párů dětských ručiček. O kulturní 
program se postaraly všechny obory 
ZUŠ – taneční, hudební i literárně-
dramatický. Výtvarný obor připravil 
výstavu „Pod širým nebem“ s vánočními 
motivy.

Takováto akce nelze uspořádat bez 
pomocných rukou. Chtěli bychom 
tímto poděkovat firmě Agrico, s.r.o.,
která se postarala o dovoz stánků, 
panu Prokešovi, který nám pomohl 
tyto stánky postavit, Základní škole 

Týniště nad Orlicí za krásné vánoční 
svícny, které vyzdobily nejen prostory 
zahrady, MŠ Město a MŠ U Dubu, které 
přijaly pozvání vystupovat, a to největší 
díky patří žákům a bývalým žákům ZUŠ, 
pedagogům a zaměstnancům ZUŠ, kteří 
se postarali o přípravu, kulturní program 
celé akce a v neposlední řadě řediteli 
ZUŠ Mgr. Pavlu Plašilovi.

Doufáme, že hlavní cíl této akce se 
nám do budoucna podaří naplnit 
– vytvořit nejen kulturní akci, na kterou 
se obyvatelé města budou těšit a vždy, 
když se přiblíží čas Vánoc, přijdou se 
podívat.

Dovolte nám popřát vám do nového 
roku 2014 hodně zdraví a hlavně co 
nejvíce usměvavých tváří.

Základní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí

Fotogalerii najdete na 2. straně obálky. 

Navštivte naší výstavní

GALERII JAROSLAVA DOSTÁLA
Komenského 333, Týniště n. O.

www.galerie-tyniste.cz
prohlídky po dohodě na tel. 602 144 832 p. Tomašík,

nebo e-mail : info@reality-rychnovsko.cz
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ÚSPĚCH SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA

Další vavřín v poměrně krátké době existence občanského 
sdružení získal na přelomu listopadu a prosince místní Spolek 
přátel města. Zvítězil v soutěži „O nejzajímavější projekt a 
aktivitu MAS 2008 – 2013“ v kategorii „Neziskové organizace“ 
s projektem pojmenovaným Muzeum - památka místního 
významu Vodárenská věž Týniště nad Orlicí, který členové spolku 
realizovali v roce 2010 a který se týkal vnitřní přeměny interieru 
věže na malé místní muzeum a galerii. Cenu za naše sdružení 
převzala v sídle MAS Nad Orlicí v Kosteleckých Horkách naše 
členka a zároveň projektová manažerka Ing. Jana Galbičková.

Soutěž pořádala krajská síť místních akčních skupin 
Královéhradeckého kraje. Z 20 nominovaných kvalitních projektů 
z celého Královéhradeckého kraje výběrová komise v kategorii 
neziskové organizace vybrala právě náš projekt a ocenila jej 
příčkou nejvyšší.

Libor Koldinský – předseda spolku

Vodárenská věž v roce 2010 před zahájením rekonstrukce

Vodárenská věž v současnosti

Poděkování

Rád bych v návaznosti na udělenou cenu za realizaci projektu 
Muzeum - památka místního významu Vodárenská věž Týniště 
nad Orlicí zavzpomínal a trochu poděkoval. Samozřejmě bych 
rád poděkoval všem členům spolku za to, že do tak velkého 
břemene jako je přestavba a provoz zařízení vodárenské věže 
vůbec šli a odpracovali zde bezplatně spoustu hodin ze svého 
volného času. 

Rád bych poděkoval Ing. Pavlíně Kotoučové z Častolovic, která 
nám s vypracováním projektu nezištně pomohla. Jednalo se o 
úplně první počin spolku v žádosti o dotaci, neměli jsme žádné 
zkušenosti v tomto směru a nikdo moc nevěřil tomu, že se projekt 
podaří zrealizovat. Na jednáních jsme s Liborem Koldinským 
vypadali jako dva snílci, kteří něco chtějí vytvořit, ale vlastně 
vůbec nevědí, jak na to. 

Dále bych rád poděkoval Ing. arch. Alexandře Sekyrové, která nám 
připravila projektovou dokumentaci galerie. I zde nedostatek 
finančních prostředků spolku vedl k tomu, že z peněz, které
za architektonický projekt dostala, uhradila požární zprávu a 
statické posouzení a sama dostala jen symbolickou úhradu za 
odvedenou práci.

Podobně proběhla i celá řada dalších dodávek pro realizaci 
projektu, kde většina dodávek byla prováděna zdarma, nebo 
výrazně za nižší cenu, než bylo v té době běžné. Vzpomínám 
na Liborovu větu, kdy každému dodavateli vysvětloval, že za 
peníze umí dělat každý, ale u nás se pracuje zadarmo. Napadá 
mě z té doby např. zdarma vypracované vyúčtování dotace Ing. 
Tomašíkovou, zdarma prováděné sklenářské práce p. Končickým, 
spousty zdarma provedených prací tesařskou firmou Petr Čančara
z Křovic, složité výškové práce prováděné místními hasiči pod 
vedením Lukáše Drozdíka a mnoho dalších.

Štěstím v té době bylo, že nám na realizaci akce přispělo DSO 
Poorlicko a že část stavebních nákladů na sebe vzalo Město 
Týniště nad Orlicí. Záchranou pro realizaci projektu bylo i to, že 
nám s předfinancováním projektu pomohla firma HDB, s.r.o., kde
poděkování patří panu Balousovi. To jsem si ale vzpomněl jenom 
na pár jmen, ale pro zdar akce se zasloužily desítky dalších lidí, 
kterým patří také obrovský dík.

Štěpán Tomašík – jednatel spolku
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KUŽELKY A KUŽELKÁŘI

Fanka, roh, bába, brandejs, lukeš, pat-
náctka... Netušíte, co se pod těmito hesly 
skrývá? To vše a mnohem víc se pravidelně 
ozývá z týnišťské kuželny ležící u sportov-
ního stadionu. Tato hesla označují kuželky 
a jejich jednotlivé figury a jsou nedílnou
verbální součástí všech zápasů v kužel-
kách. Pojďme si tedy přiblížit týnišťskou 
kuželnu zblízka.

Dva aktivně hrající týmy

V současnosti má tým kuželkářů 2 druž-
stva hrající rozdílné soutěže. Zatímco „A“ 
tým hraje východočeský přebor (skupi-
nu B), druhý tým, a to tým „B“ měří síly se 
soupeři z východočeské soutěže (taktéž 
skupiny B). Obě družstva začátkem pro-
since ukončila svou podzimní část ligy, 
a to s poměrně příznivými výsledky. Ač-
koliv „B“ tým okupuje se svým 9. místem 
pozici lehce pod polovinou tabulky, tým 
„A“ skončil po podzimní části na bedně, 
a to na třetím místě. Jaro však rozhodne, 
jak se bude dařit dále. Předchozí roky ale 
jasně ukazují, že si oba týmy své pozice 
pravděpodobně dokážou udržet, ba i 
zlepšit. 

Kuželky a bowling? 
Rozdílů je mnoho

Podíváme-li se na kuželky jako kom-
plexní sport, je často celkem chybně 
přirovnáván k bowlingu. S tím má však 
společný pouze cíl hry - a to mít po ode-
hraném utkání co nejvíce shozených ku-
želek. Při kuželkách jsou však používány 
menší koule bez děr, kuželek je pouze 9, 
a na rozdíl od bowlingu jsou poskládány 
do kosočtverce. Stejně tak se liší systém 
hry, kdy na bowlingu se hráči po dvou 
hodech střídají, zatímco u kuželek hází 
stejný hráč určitý počet hodů, a to jak 
do plného stavu, tak i tzv. dorážku – tedy 
sérii hodů s nutností dorážet postupně 
všechny kuželky.

Oblíbená jsou i amatérská 
klání

A právě systém hry dělá z kuželek možná 
náročnější, ale právě proto i zábavnější 
a napínavější sport, jehož si s oblibou 
užívají nejenom hráči při mistrovských 
zápasech, ale i týnišťská veřejnost. Oddíl 
kuželkářů totiž pořádá několik pravidel-
ných akcí, a to jak Týnišťskou ligu nere-
gistrovaných – která aktuálně vrcholí 
dramatickými zápasy o celkové umístění, 
tak Posvícenské či Velikonoční koulení. 
Při těchto akcích může každý změřit své 
síly s ostatními účastníky, a to jak sám za 
sebe, tak i se svým družstvem. A jak uka-
zují loňské i aktuální výsledky, často by 
se za počty shozených kuželek nemuseli 
stydět ani ligoví hráči a hráčky.

Pokrok nezastavíš...

A spolu s tím, jak postupně vzrůstá zájem 
a obliba tohoto sportu, tak se průběžně 
snažíme naše sportoviště neustále mo-
dernizovat. Po celkové výměně všech 

kuželek, podkladových desek pod nimi, 
a také koulí, jsme nedávno nainstalovali 
také elektronické zapisovače kuželek, a 
zcela nové ovládací pulty. A v moderni-
zaci chceme pokračovat i nadále.
Na závěr přeji všem ligovým i amatér-
ským hráčům mnoho úspěchů, a těm, 
kteří kouzlo tohoto sportu neokusili, 
vzkazuji: Přijďte se k nám podívat! Ať už 
za účelem měření sil s ostatními, nebo za 
účelem uspořádání vlastní akce, napří-
klad v kruhu vašich přátel a svých dětí. 
Kdo ví, třeba právě z nich jednou vyroste 
budoucí generace týnišťských kuželká-
řů.  

Za oddíl kuželek, David Hampl

Aktuální informace 
najdete na webu: 

www.kuzelky-tyniste.eu

CVIČENÍ PILATES S VELKÝMI MÍČI
Zveme  vás na pravidelné hodiny cvičení pilates  na VELKÝCH MÍČÍCH. 

Chcete si zpevnit postavu, opticky zeštíhlet, odstranit bolesti hlavy a zad, přijďte si s námi zacvičit!
Kde: SPOJOVACÍ SÁL ZŠ Týniště nad Orlicí

Kdy: KAŽDOU STŘEDU od 18,00 hodin, začátek 9. října 2013

Těšíme se na Vás! 
Přihlášky a informace na tel: 773 769 960 

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

725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

středa 8. 1. | 16 – 17.30 hod. 

TURNAJ V PEXESU A DRAČÍM HRÁDKU 
Přijďte a hned si zahrajete, hry vás naučíme na místě! Startovné 20 Kč.

úterý 14. 1. | 17.30 – 19.30 hod. 

TVOŘENÍČKO – KERAMIKA  
Podvečerní dílnička pro děti s doprovodem. Z keramiky se dá udělat 
tolik věcí, najděte kolem sebe inspiraci nebo možná objevíte nějaký 
nápad u nás. Cena 40 Kč + materiál.

středa 15. 1. | 16 – 17.30 hod.

TURNAJ V LIGRETTU   
Přijďte a hned si zahrajete, hru vás naučíme na místě! Startovné 20 Kč.

středa 15. 1. 

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Podvečer s hlínou a dobrými nápady. Cena 90 Kč.

úterý 21. 1.  | od 17.30 hod. 

ÚTERNÍ PEDIG  
Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiné-
ho. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 10 lidi-
ček, přihlášení mají přednost :o). S sebou: přezůvky, ručník. Cena podle 
spotřebovaného materiálu + 40 Kč.

středa 22. 1. | 16 – 17.30 hod. 

TURNAJ V CARCASSONU  
Přijďte a hned si zahrajete, hru vás naučíme na místě! Startovné 20 Kč.

úterý 28. 1.  | 17.30 – 19.30 hod. 

TVOŘENÍČKO – TUČŇÁCI KAM SE PODÍVÁŠ! 
Podvečerní dílnička pro děti s doprovodem. Tučňáci minimálně na 3 
způsoby ozdobí váš dům. Cena 40 Kč + materiál.

úterý 10. 1. | od 17.30 hod. 

ÚTERNÍ PEDIG  
Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiné-
ho. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 10 lidi-
ček, přihlášení mají přednost :o). S sebou: přezůvky, ručník. Cena podle 
spotřebovaného materiálu + 35 Kč.

Program akcí na měsíc leden Proběhlo...

Začátek prosince byl ve Sluníčku tradičně ve vánočním 
duchu, při rozsvícení vánočního stromku jsme zahájili 
naši VÁNOČNÍ VÝSTAVU. V neděli a od pondělí do středy 
se na ni přišly podívat stovky lidí a dětí, kteří si tu pořídili 
vánoční dekorace, dárečky, nebo něco jen tak pro radost. 
Po loňském úspěchu papírové betlémské vesničky 
jsme se ve Sluníčku letos pustili do perníkové verze. 
Na několika kroužcích děti během listopadu napekly a 
nazdobily části betlému, vesnice, stromy a další dekorace. 
DĚKUJEME našim pomocníkům za čas, který tu strávili. O 
výzdobu jak chodeb, tak i stolů ve výstavní místnosti, se 
postaraly děti z našich výtvarných kroužků. 

Akce NEBE, PEKLO, RÁJ se již potřetí konala v prostorách 
Sluníčka, protože počasí venku je vždy nevyzpytatelné.  
Návštěvníci si tak mohli projít nejenom peklo, ale i 
ráj, a všichni se nakonec dostali i do nebe a viděli, kde 
bydlí upovídané Sluníčko. Pokud je tedy sv. Petr pustil... 
Děkujeme všem čertíkům a andílkům z řad pomocníků 
a praktikantů.

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 n.O., 
Bolehošť). V rámci pracovní nebo výtvarné výchovy 
u nás tvořily podle svého výběru z devíti možností 
VÁNOČNÍCH DÍLEN. Největší zájem byl letos o koláže z 
drobností a hvězdičky z čajových sáčků.

Dne 8. 12. se volejbalové týmy oranžového a modrého 
minivolejbalu účastnily MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE v 
Hradci Králové. V silné konkurenci 30 týmů z celého 
kraje nakonec naše družstva v oranžovém minivolejbalu 
vybojovala krásné 4. a 7. místo. Gratulujeme!

V neděli 15. 12. se konala odpolední vánoční akce 
ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ, děti a rodiče se nejdřív sešli ve 
Sluníčku, kde si mohli vybrat z několika andělských či 
zvonečkových dílniček nebo si s anděly jen tak pohrát. 
Potom se andělský průvod vydal do základní umělecké 
školy, kde ve velkém sále proběhlo vystoupení dětí z 
hudebních kroužků. Malým odlehčením bylo speciální 
vysílání televize Haťapaťa, která měla připravené 
reportáže vskutku netradiční. Celé vysílání si připravily 
samy děti z divadelní skupiny Poškoláci.  Děti z divadelní 
přípravky Pididivy předvedly pohádku O Křemílkovi a 
Vochomůrkovi. Celou nedělí vládla pohoda a na dětech 
bylo vidět, jak už se nemohou dočkat Štědrého dne.

Eva Jenčíková

Připravujeme

pátek 31. 1.  POLOLETNÍ TAJNÝ VÝLET
Kam se vydáme o pololetních prázdninách? Nechte se překvapit a pojeďte s 
námi! Akce je určena dětem 1. – 6. třídy. Přihlášky a bližší informace v DDM.

3. 2. – 7. 2.  ZIMNÍ SLUNÍČKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (jarní prázdniny) 
TUČŇÁCI SE VRACÍ - 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!

DDM Sluníčko děkuje všem svým příznivcům za přízeň a přeje dětem a 
dospělákům v novém roce hodně zdraví a pohody.
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V samém závěru loňského roku 
vyšla týnišťské rodačce Ing. Janě 
Galbičkové již druhá kniha Lidové 
zvyky a tradice Podorlicka. Po velkém 
úspěchu Kuchařky Podorlicka, kde 
autorka sesbírala původní regionální 
recepty a představila základní 
stravovací návyky našich předků 
od prvopočátku do 1. poloviny 20. 
století se v nové knize 
   Lidové zvyky a tradice Podorlicka
dočteme o zvycích, tradicích, 
pověrách, pranostikách, předsudcích 
a každodenních starostech našich 
předků ovlivněných církevními a 
světskými událostmi či rodovými 
zvyky předávanými z generace 
na generaci. Autorka nás provede 
obdobím celého jednoho roku 
a na významných dnech roku 
představí základní tradiční obřady, 
které ovlivňovaly život věřících, 
měšťanů, chudých rolníků i bohatých 
statkářů.  Atmosféru zvyků 
a tradic v knize nově dokreslují 
dobové fotografie pocházející ze
sbírky pana Libora Koldinského. 
Dále čtenář může obdivovat ilustrace 
mladé talentované týnišťské malířky 
a ilustrátorky slečny Michaely 
Voborníkové. 
Prostředí Podorlicka, jímž protéká 
řeka Orlice, plné dobrých a slušných 
lidí je protkáno legendami, tradicemi, 
příběhy z dávných časů, pověrami 
i rodinnými zvyklostmi. Ocitneme 
se v těžké době našich předků, 
necháme se unášet jejich zvyky a 
životními osudy, kdy museli čelit 
zlobě vrchnosti, tradicím církevních 
obřadů, nepřízni osudu a počasí, 
silným pověrám a nepochopitelným 
úkazům vymykajícím se zdravému 
lidskému rozumu. Společně s redakcí 
týnišťského zpravodaje budeme pro 
vás po celý rok připravovat seriál 
dokreslující nelehký život našich 
předků, představíme vám soukromé 
zvyky, pověry i strašidla, jež 
neodmyslitelně patří ať již k tradicím 
regionu Podorlicka tak i k tradicím 
rodinným či týnišťským. 
 Pojďte tedy a putujte s námi 
krajinou Podorlicka, tak bohatě 
protkanou rodinnými tradicemi a 
zvyky; pojďte a poslyšte svědectví, 
která jsou s nimi spojena a jež se 
zachovala v kronikách či vyprávěních 
bývalých i současných pamětníků, 
zavzpomínejme na dobu, která se 
již nikdy nevrátí a na časy, kdy si byl 
člověk člověku tak nějak blíž. 

NOVÝ ROK také SVÁTEK OBŘEZÁNÍ PÁNĚ a SVÁTEK MATKY BOŽÍ (1. leden)
První leden - dnes nám známý jako počátek nového roku nebyl v minulosti takto 
označován. Podle juliánského kalendáře sice nový rok začínal 1. lednem, ale spousta 
zemí jako Francie toto nedodržovala a vycházela ze starořímského kalendáře, kde 
byl počátek roku stanoven na 1. března. Jinde se slavil Nový rok dokonce až 19. 
března, kdy dle starého výpočtu připadalo na tento den stvoření světa. S rostoucím 
počtem obyvatel a cestováním mezi národy bylo nutné kalendář sjednotit, což se 
stalo až v 17. století.  V Čechách se počátek roku ustanovil v polovině 16. století, kdy 
se lidé vzájemně obdarovávali kalendáři tzv. „minucemi“. Staročeští učitelé před 
novým rokem tyto kalendáře jako i malovaná přání posílali především nadřízeným 
pánům; titulní list kalendáře či přání byl vždy pěkně vymalován a pestrými 
drobnostmi ozdoben. A protože jim páni za kalendář vždy dobře zaplatili, učitelé 
malovali a malovali, až tím školského vyučování zanedbávali.  

V lidové tradici přibližně od středověku hospodář 1. ledna obdarovával své čeledíny 
a děvečky, děti dostávaly dárečky od rodičů a duchovní dárky od svých farníků. Lidé 
věřili, že co budou dělat 1. ledna to budou muset činiti po celý rok. Na Nový rok ráno 
se mělo brzo vstávat - věřilo se, že ten, kdo by se povaloval dlouho v posteli, stal by 
se darmošlapem a lenochem. Lidé si oblékali nově zakoupený kousek oblečení, to 
aby byli po celý rok jako noví. Na prvního ledna bylo dobré mít v kapse peníze – pak 
se ho držely po celý rok. Důležité bylo, kdo jako první vstoupil do stavení; pokud to 
byla dívka nebo dítě bylo to dobré znamení. Pokud do domu vstoupila stará žena, 
bylo to neštěstí. Ze stavení se nesmělo nic vynášet, prý by se tím vynášelo i štěstí. 

Bylo také důležité, na jaký den připadne Nový rok - takový bude celý následující 
rok:  Pokud připadl Nový rok na pondělí, byla krutá zima, vlhké léto jaro, povodně 
a těžké nemoci. Pokud připadl na úterý, byla ještě krutější zima, ale úrodný rok. 
Pokud připadl na středu, byl rok příznivý, urodilo se mnoho vína, hodně ovoce, ale 
z medu nic nebylo. Pokud připadl na čtvrtek, zima byla mírná, jaro bylo větrné, léto 
parné, krásný podzim, mnoho ovoce a hojnost obilí. Pokud připadl na pátek, bylo 
mnoho očních nemocí, úmrtí a lidé se obávaly případných válek. Pokud na sobotu, 
bylo málo obilí, nefoukal vítr a urodilo se mnoho ovoce a pokud připadl Nový rok 
na neděli, byla mírná zima, úrodné jaro, větrné léto a na podzim se urodilo málo 
ovoce. 

A letošní Nový rok 2014 připadl na středu!

V Podorlicku do poloviny 20. století chodívali na Nový rok koledovat obecní 
zřízenci, metaři, popeláři, hrobníci a svátečně oblečení kominíci. Chodili od chalupy 
k chalupě a rozdávali tištěné kalendáře s vyobrazeným kominíčkem. Dostávali za 
to nějaký ten peníz či po kalíšku lihoviny. K obědu v našem regionu bývalo vařené 
vepřové ouško, uvařený „prasečí rypáček“, ovar, ocásek s křenem; prý proto, aby se 
ve stavení držely peníze. Jinde bylo podáváno pečené vepřové maso nebo čočka. 
Co se rozhodně nesmělo dát 1. ledna na talíř, byla drůbež. Lidé se domnívali a v 
některých domácnostech tomu dodnes věří, že by jim mohlo z domu uletět štěstí. 
Také se traduje zapéct do vánočky hrášek; kdo jej z rodiny na Nový rok najde, bude 
mít štěstí. 
Děti si k 1. lednu obstarávaly zvláštní hudební nástroj – nukač, fanfrnoch, bzučák, 
což byl speciálně upravený džbán, kde hrdlo džbánu bylo potaženo kůží, uprostřed 
byly udělány dírky, kterou se provlékly koňské žíně. Když se na žíně zatahalo, ze 
džbánu vycházelo hlasité bručení. Při pochůzkách se zpívalo:
    

Fanfr, fanfr, fanfrnoch, 
nastává nám nový rok, 

nový rok nastává, 
koleda se nandává, 
hoú, hoú halulujá. 

SVATÝ JAN NEPOMUK NEUMANN (5. leden)
V lidové tradici se tento večer 5. ledna nazývá také „svatvečer svíček“. Kdo chtěl znát 
svou budoucnost, nechal plavat zapálené svíčky v nádobě s vodou a věštil svůj 
osud z toho, jak dlouho která svíčka hoří a jak daleko od okraje nádoby do středu 
se dostane. Tento staročeský zvyk byl znám již od 15. století a dnes je tato tradice 
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spíše vánoční tradicí. Večer před svátkem Tří králů lidé zapalovali v chalupách a 
domácnostech stejně velké svíce pro každého člena rodiny. Věřilo se, že komu svíce 
prvnímu dohoří, ten jako první z tohoto světa odejde. 

TŘI KRÁLOVÉ a také SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ (6. leden)
Tomuto dni, dni svátků Tří králů se také říkalo Zjevení Páně. Končila doba vánoční 
a chodilo se koledovat. Z prvopočátku byla koleda záležitostí pouze duchovních a 
ministrantů, učitelé a žáci chodili až později. Tomuto zvyku koledování se také říkalo 
„chození s hvězdou“, kdy se připomínala památka Tří králů. Zpívalo se, chystala se 
slavnostní divadla a hrály se hry o Jezulátku a darech, které mu přinesli pastýři a 
králové. Chlapci bývali převlečeni za Kašpara, Melichara a Baltazara. Jméno Kašpar 
znamená „nosič, strážce pokladů, pokladník“; Melichar se vykládá jako „král světla“ 
a jméno Baltazar znamená „ochraňuj život králi“.  Chlapci se strojili do dlouhých 
bílých košilí, přes prsa měli červenou širokou šerpu nebo dva pestré velké šátky 
uvázané za cípy na ramenou, které na zádech volně splývaly jako královský plášť. 
Na hlavách jim pevně seděla z papíru vyrobená koruna. Kašpar šel vždy v čele a 
nesl zlacenou hvězdu - kometu s ocasem. Měl také jako jediný za úkol značit domy 
počátečními písmeny tříkrálových jmen a aktuálním rokem.  Melichar šel za ním a 
mával nádobkou s doutnajícím kadidlem. Jako poslední šel černý Baltazar, který nesl 
košík či raneček na kolední dary. U každých dveří zazpívali známou koledu a dveře 
označili posvěcenou křídou svými symboly K + M + B a rok právě probíhající.

Svátkem tříkrálovým končí období Vánoc a odstrojuje se stromeček. Bývalo zvykem, 
že se na druhý den ráno dřevem ze stromečku zatopilo a uvařila se pro všechny 
káva. Hospodář pozoroval, jak se chová počasí; díky svým zkušenostem a zvykům, 
které mu předal jeho táta a děd se snažil odvodit si, jaké bude po celý rok počasí.

Pro zajímavost z matriky fary v Bílém Újezdě uvádíme, jaké bylo 9. ledna roku 1673 
počasí:   „Léta Páně 1673 měsíce ledna bylo takové teplo, že lidé jako v létě bosi 
chodili, bez kabátů vostali a mlátili a dne 9. téhož měsíce okolo nešporů ukázány 
na obloze na východ slunce 3 duhy; hned v té chvíli začalo hřímati hromobití i 
krupobití.“

SVATÝ FABIÁN také SVATÝ ŠEBESTIÁN (20. leden)
Fabián byl jedním z prvních křesťanů pronásledovaných kvůli víře a byl jeden 
z nejuctívanějších světců vůbec. Na oslavu svatého Šebestiána se konaly tzv. 
„Šebestiánovy poutě“ nebo se rozdávaly „Šebestiánovy chleby“. Lidé věřili, že je 
světec ochrání před morem.

Pranostika nám říká:
 „O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu“.

My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví vinšujeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka

Daleko-li cesta Vaše?
Do Betléma mysl naše.

Copak ty černej stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Aj, já nejsem žádnej černej,
jsem jen od slunce opálenej.

Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálena.

Kdybys na slunce nechodil,
nebyl by ses tak opálil.
Slunce je drahé kamení

od Kristova narození.
Půjč, Josefe, půjč plínčičky,

ať zavinem to maličký.
Maličký jsme zavinuli,

do jesliček položili.
Herodes král z okna kouká,

vidí tři krále z daleka.
Protrh se Josef ze spaní,

pojal děťátko s Marií.
Utíkal s ním do Egypta,

do toho slavného města.
Kde Marie přebývala,

nad tím domem hvězda stála.
Přebývejte s Kristem pánem,

až na věky věkův. Amen.
A já černej vystupuju,

a nový rok všem vinšuju.
A my taky vystupujem

a nový rok Vám vinšujem.

Týniště nad Orlicí: Bruslení na rybníku Mlýnském v roce 1926 Týnišťské náměstí: Svážení dřeva na saních, leden 1929

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V první polovině 20. století podnikl Svaz 
spolků okrašlovacích a ochranářských 
v Praze I. soupisovou akci, při které 
byly sebrány dostupné údaje o většině 
starých a památných stromech v 
severovýchodních Čechách. Na 
Rychnovsku se tohoto úkolu ujal odb. 
učitel František Hrobař z Vamberka, a jak 
se můžeme sami v předmluvě knihy Staré 
a památné stromy dočíst, patřila jeho 
práce k nejlepším a nejsvědomitějším.  
Díky němu je ve stopatnáctistránkovém 
spisu bez nadsázky zachycena paměť 
našeho kraje. Vezměme tedy Hrobařovu 
knihu za průvodce a pojďme s ní 
na výpravu za památnými stromy 
Podorlicka.

Bratrská borovice

Cesta autem do Rychnova je pro 
většinu z nás nezajímavou a rutinní 
záležitostí. Zvolíme-li navíc trasu přes 
Synkov a Slemeno, pak musíme v první 
řadě bedlivě sledovat úzkou silnici a 
na pověstné kochání už nezbývá čas. 
Možná si proto ani nevšimneme, že 
za Slemenem v lese Habřině je vlevo 
na jednom stromě zavěšená tabule s 
nápisem „Bratrská borovice“. Odtud 
nahoru vede do stráně značená pěšina, 
po které dojdeme k torzu kdysi slavného 
stromu, jehož stáří je odhadováno na 
400 let.
Borovice podle pověsti vyrostla ze 
semene přineseného z Palestiny a byla 
zasazena v místě, kde se v roce 1467 
konal tajný církevní sněm, při kterém 
byla ustavena Jednota bratrská.  Zejména 
v pobělohorské době největšího 
pronásledování se u ní scházeli Čeští 
bratři, když houfně opouštěli svou vlast a 
snad i Jan Amos Komenský se tu zastavil 
před odchodem do exilu. 
V roce 1940 popisuje F. Hrobař Bratrskou 

borovici už jako strom se zdravotním 
stavem méně příznivým, s prosychajícími 
větvemi a se zaplombovanou dutinou. 
Přesto dokázala dalších třicet let odolávat 
přírodním živlům, až ji nakonec 8. června 

1971 srazila k zemi prudká bouře. Rok 
nato byl zbylý kmen zakonzervován a 
okolní prostranství upraveno na způsob 
památníku. 

Text a foto: Adam Prokeš

Borovice kolem roku 1900 Borovice v roce 2013



strana 17

BUŘINKY  S BIG BANDEM ALDIS

Kapela Black Buřiňos v prosinci koncertovala s Big bandem Aldis pod vedením Jiřího 
Pavlíka. A to v rámci vánočního turné. Buřinky vystoupily 9. prosince v hradeckém 
kongresovém centru Aldis, 12. prosince v Hořicích a 14. prosince v Novém Bydžové. 
Přinášíme Vám pár fotografií.

DS TEMNO

Vojta Hájek s Big bandem Aldis

Venda Hloušek s Big bandem Aldis

Honza Ptáček s Big bandem Aldis

Vážení čtenáři

dovolte nám , abychom se s vámi 
podělili o malinkatou radost. Na 
podzim se naše divadelní skupina 
TEMNO zúčastnila přehlídky 
amatérského divadla Symposion 2013 
v Třebechovicích pod Orebem. V pátek 
11.října jsme na třebechovických 
prknech, která znamenají svět, uvedli 
naše zpracování hry autora Davida 
Drábka Koule. Nutno podotknout, 
že na tuto štaci jsme se velice těšili, 
neboť se v Třebechovicích hraje velice 
dobře a divák je tam pozorný a nešetří 
potleskem a nadšením. A ne jinak 
tomu bylo i tentokrát. Dokonce jsme 
začínali asi o 15 minut déle, neboť bylo 
beznadějně vyprodáno, ale v předsálí 
byli stále diváci, kteří nebyli schopni 
pochopit, že se do sálu již nevejdou. 
Hra sklidila veliký úspěch a pro nás bylo 
potěšující a mile překvapivé, že diváci v 
konkurenci dalších osmi představení 
určili to naše za nejlepší představení 
letošní přehlídky a získali jsme tak 
1.místo. Všem divákům ještě jednou 
děkuje a těšíme se, že spolu co nejdříve 
opět uvidíme.

Opravdu velmi milého přijetí se nám 
dostalo také v Ledcích. Divadlo se v 
malém sále místního hostince hrálo 
po téměř 50 letech. Bylo nám velkou 
ctí, že jsme u toho mohli být. Místní 
patriot Luboš Šmída a tým jeho přátel 
připravili sál s takovým nadšením, 
že by mohli závidět i velká divadla. 
V původně prázdném sále vyrostlo 
hlediště, pódium s oponou i maličkaté 
improvizované šatny. Byla to veliká 
legrace. Představte si, že pódium bylo 
z plastových beden od zeleniny, které 
věnoval místní zelinář. Koberec na 
pódium zase věnovala místní občanka, 
protože si do obýváku koupila nový. 
Opona nesmí v žádném divadle chybět, 
i kdyby se měly sešít staré závěsy. Tahle 
štace měla obrovské kouzlo a všem 
v Ledcích patří obrovské poděkování 
a hluboká poklona za to, co dokázali 
připravit. Alespoň jednou v životě jsme 
se prošli po pomyslném červeném 
koberci, který nás při příchodu do sálu 
vítal. 

Hra Koule režiséra Davida Drábka, 
kterou právě teď Temno hraje má 
tradičně velký úspěch.

Vaše Temno
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Tak je tady další rok. Ten loňský byl podle 
různých zdrojů zmatený, chaotický, 
nepřehledný a vůbec prý ledajaký. 
Tentokrát píšu jako maminka dvou dětí. Byl 
fakt skvělý. Trávila jsem s dětmi poslední 
rok rodičovské dovolené a (některé 
maminky prominou) opravdu jsem se 
jako na dovolené cítila. Čas strávený se 
svými dětmi jsem si užívala, a když jsem 
měla pocit, že mi padá doma všechno na 
hlavu, otevřela jsem skříň, „naházeli“ jsme 
na sebe s dětmi různé vrstvy oblečení 
odvislé od ročního období a vyrazili do 
Mateřského centra Ratolest.

Tam totiž člověk není nikdy sám. Děti si 
pohrály s dětmi, maminky s maminkami 
a na všechny problémy se vždycky našlo 
řešení (nebo jsme se aspoň vypovídaly, 
protože doma mluvit na manžela, to je 
jako stoupnout si před zrcadlo - máte před 
sebou osobu, ale ta na vás nereaguje :-)). 
Na rok 2013 stejně jako na ten předchozí, 
budu ráda vzpomínat, protože jsem našla 
nové kamarádky, zažila spousty legrace, 
účastnila se mnoha zábavných akcí, které 
Mateřské centrum Ratolest pořádalo. O 
některých jsem během loňského roku ve 
Zpravodaji psala, o té pro mě asi poslední, 
chci napsat nyní. 

Velmi jsem si s dcerou (a hlavně ona) užily 
v prosinci Mikulášskou nadílku. Spolu s 
dalšími rodiči a dětmi jsme se sešli v Městské 
knihovně, kam MC pozvalo Loutkové 
divadlo Kozlík. Aby byla Mikulášská pro 

děti spojena s příjemným zážitkem, 
připravilo si loutkové divadlo pohádku 
Luciášek a pak teprve následovalo samotné 
setkání s Mikulášem a čertem. Loutkové 
divadlo Kozlík disponuje velmi krásnými 
dřevěnými loutkami, a protože samotní 
loutkoherci jsou lidé, kteří svoje řemeslo 
milují, děti měly zážitek opravdu strhující. 
Po představení mezi nás pak zavítal 
Mikuláš a čert. Nebyl nijak divoký, aby děti 
vystrašil tak, že by z toho měly trauma na 
delší období (takové zastrašování sama 
ani neuznávám), ale trošku zlověstně 
vypadal. To aby si děti uvědomily, že se 
zlobit nevyplácí, protože za každé zlobení 
přijde nějaký trest, ať už v jakékoliv 
podobě. Ti malí tvorečkové byli najednou 
jako dospělí. Dobře si uvědomovali svoje 
malé i větší hříchy. Přiznali je čertovi či 
Mikulášovi. I když s bázní, ale po pravdě.
A o tom by ten náš život s dětmi měl být. 
Měli bychom pro děti být autoritami, 
které dětem nedovolí, cokoliv si vymyslí, 
ale neměli bychom své moci zneužívat. 
Oni si moc dobře uvědomují, co si můžou 
a nemůžou dovolit, ale když jsme jako 
rodiče „lajdáčtí“ či lhostejní, hlavně, aby od 
dítka byl klid, nedivme se pak, že nemáme 
děti vychované. Na nás na rodičích je, 
abychom stanovili hranice, za které nelze. 
Na nás je, abychom dětem předávali stará 
moudra a učili je slušnému chování a úctě 
ke všemu kolem sebe. Máte-li, rodiče, 
strach, že výchovu nezvládáte, neseďte 
doma a scházejte se s lidmi se stejnými 
zájmy, problémy a zkušenostmi. Právě 

díky organizacím, jako jsou mateřská 
centra, máte možnost nebýt na to sami. 
Máte možnost podělit se o své poznatky a 
zjistit, jak to chodí u jiných a přijít na to, že 
vaše problémy mají i ostatní rodiče. Máte 
možnost žít se svými dětmi, hrát si se svými 
dětmi, být se svými dětmi. Hlavně v dnešní 
době je velmi IN přihlásit děti na spousty 
kroužků, zahltit je spoustou hraček, ale 
vůbec si, rodičové, neuvědomujete, že 
jediné, co dítě potřebuje, jste VY. Děti 
nejvíce zlobí, když se nudí a to mohu i ze 
své zkušenosti potvrdit. Nemáte fantazii či 
představivost, abyste dokázali svoje děti 
zabavit? To přeci není argument. Máte ve 
svém městě úžasné Mateřské centrum 
Ratolest, které v tom bude s vámi. Na vás 
je jen udělat ten první krok.

Přeji vám, rodičové, spousty příjemných 
zážitků se svými dětmi, Mateřskému 
centru přeji příhodné podmínky k tomu, 
aby mohlo i nadále tak skvěle fungovat 
a umožňovalo i dalším rodinám prožít 
radost z toho, že je rodina spolu. Ať už 
bude doba jakákoliv, ať budou problémy 
sebevětší, v rodině je základ a ve stabilní 
a fungující rodině se najde řešení vždycky. 
Je nutné naučit se být SPOLU. Může to být 
třeba předsevzetí pro rok 2014. To vám 
všem přeje

Jitka Mašková

Fotogalerii najdete na 3. straně obálky. 
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