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ZPRÁVY Z RADNICE

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
STAROSTKY 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem co
nejsrdečněji popřála jen to nejlepší a
především hodně zdraví do nového roku
2015. Rok s magickou patnáctkou bude
rokem, ve kterém nás opět čeká celá
řada životních rozhodnutí, úspěchů ale
bohužel i zklamání. Důležité je se
nevzdávat, neztrácet víru v sebe a
dokázat najít sílu čelit i méně příjemným
věcem v našem životě.
Dovolte mi, abych na tomto místě
poděkovala všem občanům za
spolupráci v uplynulém roce,
především za jejich trpělivost v řešení
některých věcí. Stejně tak bych ráda
vyzdvihla a ocenila až neskutečnou
práci všech dobrovolníků z řad hasičů,
seniorů a maminek, spolků a
sdružení.  V loňském roce došlo k
uskutečnění celé řady velmi
příjemných kulturních, sportovních a
volnočasových akcí. Většina těchto
akcí přinesla do života našich občanů
nejen zpestření, rozzářené obličeje,
ale i obrovskou naději. Naději, že zde
stále žijí lidé, kterým na tomto místě
velmi záleží a jsou připraveni obětovat
svůj volný čas pro ostatní občany i své
město. Všem těmto lidem ze srdce
děkuji a vám všem, občanům města
Týniště nad Orlicí, Štěpánovska,
Křivic, Rašovic a Petrovic přeji v
novém roce jen to dobré. 

Ing. Jana Galbičková, starostka

INFORMACE 
Z HORKÉ LINKY

Jako první případ v rámci Horké linky
řešila starostka města Ing. Jana
Galbičková záležitost parkování a

vzrostlé stromy na ulici Okružní u
bytového domu č. 932, 933.  Ke
zmíněnému problému bylo zástupci
Společenství vlastníků podáno
stanovisko z Odboru správy majetku,
Odboru životního prostředí a Městské
policie. Bylo navrženo přijatelné
řešení, jak situaci vyřešit. Bude
provedena údržba těchto stromů,
parkoviště bude označeno dopravními
značkami a komunikace budou
vyspraveny. 

MODERNIZACE SLUŽEB
MĚSTA POKRAČUJE

V těchto dnech jste určitě nepřehlédli
nové modré IVECO s hydraulickou rukou
a plošinou, třeba při přípravě vánoční
výzdoby města. Dosluhující AVIA byla
nahrazena automobilem IVECO DAILY a
zároveň proběhla generální oprava
plošiny MP-16, a to v rozsahu: oprava
hydraulického systému, elektrického
systému a mechanických částí.
Předpokládaná životnost plošiny je
počítána minimálně v délce životnosti
automobilového podvozku. Plošina je
primárně určena pro potřeby města, ale
po dohodě s vedoucí služeb města je
možné dle platného ceníku plošinu
objednat.

Pavel Nadrchal, místostarosta

USNESENÍ č. 2
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí

konané dne 24.11.2014

A) Schvaluje
1. Službám města Týniště nad Orlicí
odepsání nedobytné pohledávky ve výši
1.865 Kč.
2. Navýšení pracovního úvazku z 0,5 na
plný úvazek pro pečovatelskou službu z
důvodu rozšířené poptávky pečovatelské
služby na základě poptávky od 1.1.2015.
3. Rozpočtová opatření č. 54 – 56.
4. Vyplacení odměny pro ředitele
Základní školy Týniště nad Orlicí z
objemu finančních prostředků za druhé
pololetí roku 2014.
5. Vyplacení odměny pro ředitele
Základní umělecké školy Týniště nad
Orlicí z objemu finančních prostředků za
druhé pololetí roku 2014.
6. Souhlas vlastníka nemovitosti s
umístěním sídla nově vzniklého spolku
Mažoretky Týnky ZUŠ Týniště nad Orlicí, z.
s., v objektu ZUŠ, čp. 235, parc. č. 147 v

k.ú. Týniště nad Orlicí.
7. Zakoupení fotoaparátu Canon EOS
700 D pro potřeby focení do stránek
Zpravodaje města Týniště nad Orlicí,
včetně fotodokumentace pro nové
webové stránky.
8. Navýšení odměny o 2000 Kč pro paní
Petru Čížkovou za redakční činnost a
korektury Zpravodaje města Týniště nad
Orlicí od 1.1.2015 z rozpočtu
příspěvkové organizace Kulturní centrum
Týniště nad Orlicí.
9. Zřízení Městského informačního a tur-
istického centra v prostorách budovy
Městského úřadu Týniště nad Orlicí.
10. Převedení 50 ks knih Týniště – město
v lesích starostce města na
reprezentativní účely.
11. RM schvaluje v souladu s
ustanovením § 75 odst. 1 a 7 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění,
výplatu odměny při skončení
funkčního období odstupujícímu
starostovi Ing. Jaroslavu Matičkovi for-
mou jednorázové platby.
12. Nákup pohárů pro turnaj v malé
kopané do výše 2000 Kč.
13. Doplněný seznam členů komisí.

B) Zamítá
1. Žádost Kulturního centra a redakční
rady ve věci bezplatné distribuce
týnišťského Zpravodaje do všech
schránek.

C) Bere na vědomí 
1. Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Týniště
nad Orlicí ve školním roce 2013/2014.
2. Výroční zprávu o činnosti ZŠ Týniště
nad Orlicí ve školním roce 2013/2014.
3. Zprávu o činnosti starostky města za
uplynulé období.
4.  Informaci o petici občanů Rašovic
proti povolení drůbežárny v blízkosti
obce.

D) Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM schválení
zastupitele pro spolupráci s úřadem
územního plánování v průběhu
pořizování Územního plánu Týniště nad
Orlicí. RM doporučuje starostku města
Ing. Janu Galbičkovou.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2.  Zařadit do jednání ZM žádost o prodej
pozemku parc. č. 607/6 o výměře 87 m2

v k.ú. Týniště nad Orlicí pro *** za cenu
150 Kč/m2 + poplatky s prodejem spo-
jené.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Zařadit do jednání ZM nákup
osobního automobilu v ceně do 350
000 Kč, včetně DPH.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4.Zařadit do jednání ZM schválení
finančního příspěvku na mobilní telefon-
ní služby pro místostarosty (2 x 500 Kč) a
členů rady města (2 x 300 Kč).
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
5.  Zařadit do jednání ZM volbu členů
finančního a kontrolního výboru.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Ing. Jana Galbičková, starostka
MUDr.Josef Otava, místostarosta

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

USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města

Týniště nad Orlicí
konaného dne 27.11.2014

A) Volí: 
1. Předsedu kontrolního výboru pana

Winklera Marka.

B) Revokuje
1. Bod A 8 usnesení Zastupitelstva
města Týniště nad Orlicí č. 21  ze dne
15.9.2014. 

C) Schvaluje
1. Dodatek  č. 4 smlouvy o dílo č. 6 -
0173 uzavřené dne 26.6.2013 s firmou
Prima, s.r.o., Hradec Králové na rekon-
strukci KC v Týništi nad Orlicí s
prodloužením termínu  předání díla do
31.1.2015.

Ing. Jana Galbičková, starostka
Starostka města Týniště nad Orlicí ve spolupráci s Podnikatelským klubem Orlicko a

Podorlicko, o.s., uspořádala v prosinci seminář na téma JAK ZÍSKAT DOTACE Z
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Seminář proběhl v zasedací místnosti Městského úřadu Týniště nad Orlicí za účasti
zástupců příspěvkových organizací, zájmových organizací, spolků, škol a školských zařízení,
právnických osob, jejichž činností je kultura, sport a tělovýchova.
Sešlo se okolo 25 lidí, kteří si se zájmem vyslechli školení v podávání projektů v oblastech
sportu, kultury a památkové péče a volnočasových aktivit v krajských dotačních pro-
gramech, které vyhlásil Královéhradecký kraj pro rok 2015.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NOVOROČNÍ
PŘÁNÍ

Životní jubilea:
92 let Marie Kubečková
91 let Milan Samek
90 let Eva Růžičková
85 let Irena Zahrádková

Marie Kostelecká
Roman Urbánek
Libuše Doležalová

80 let Jaroslava Petrová
František Vavřička
Jiří Pavlíček
Zdenek Zítko

Vítáme na svět:
Eliška Kabeláčová

Rozloučili jsme se:
Petr Malý (53)
Milan Beneš (74)
Miroslav Ťuka (85)
Helena Strejčková (91)

n Děkujeme touto cestou
Městskému úřadu Týniště nad
Orlicí za provedení terénní úpravy,
výsadbu a zabudování laviček před
naším domem.

Samospráva domu 917 – 920,
Družstevní ulice

nDěkuji všem přátelům a známým
za účast na posledním rozloučení s
mým drahým manželem, tatínkem
a dědečkem Milanem Benešem, za
květinové dary i slova útěchy.

Zdeňka Benešová s rodinou

n Děkuji touto cestou Sboru pro
občanské záležitosti za blahopřání,
dárkový balíček a za příjemné
posezení s paní Evou Šponarovou u
příležitosti mých 80. narozenin.

Marie Provazníková

n Děkuji Městskému úřadu v
Týništi nad Orlicí a Sboru pro
občanské záležitosti za blahopřání
a dárky k 90. narozeninám mého
otce pana Jana Kytky. 
Zvlášť bych chtěla poděkovat paní
Evě Šponarové, která dárkové
balíčky předala a velice hezky si s
tatínkem povídala. Byl moc rád.
Vždyť v dnešní době, kdy se většina
stále žene za tím něco mít a
vlastnit, zvlášť potěší, když má
někdo čas se zastavit, promluvit
milé slovo a zajímá se o toho
druhého, naslouchá mu, co ho
trápí, bolí a naopak, co ho potěšilo
a z čeho má radost.
Jsem velice ráda, že jsou mezi námi
ještě lidé, kteří mají sluníčko v duši
a jeho teplo umí předávat druhým.
Ještě jednou moc děkuji. 

Jana Kozáková, dcera 

n Za Český červený kříž v Týništi
nad Orlicí bych ráda poděkovala
Městskému úřadu Týniště nad
Orlicí za finanční dotaci 5.000
Kč, která byla využita na zdravot-
nické proškolení První pomoci,
konané pro veřejnost
14.10.2014 (19 zájemců).

Všichni kladně hodnotili
profesionální způsob školení ses-
try KZS v Hradci Králové. Dík
patří i vedení GC, které nám
poskytuje zázemí pro aktivity ČK.

Mgr. Milena Herelová
předsedkyně MS ČČK

n Poděkování všem
pracovníkům Geriatrického
centra Týniště nad Orlicíza práci
se seniory v roce 2014. 
Do nového roku 2015  přejeme

mnoho osobní spokojenosti,
pevné zdraví a pracovní pohody. 

Vedení Geriatrického centra. 

n Jménem Geriatrického centra
Týniště nad Orlicí bych ráda
poděkovala všem, kteří podpořili
adventní koncert Marcely
Březinové, Michaely Noskové a
Tomáše Savky, který se
uskutečnil 30. listopadu 2014 v
Kostele sv. Mikuláše v Týništi nad
Orlicí, především pak organizá-
torovi této akce Davidu
Novotnému. Výtěžek věnovaný
Geriatrickému centru, bude
využit k nákupu antidekubitních
podložek pro naše klienty. 

Marie Vacková, 
ředitelka GC

Vážení Týnišťáci,

rád bych vám z celého srdce
popřál šťastný nový rok.
Především ať se vám splní vše,
čeho byste rádi dosáhli, a to jak v
osobním, tak i v pracovním životě.
Chvíle, které jsou šťastné, se vždy
střídají s těmi méně povedenými.
Věřím, že těch druhých bude co
nejméně.
Závěrečné prosincové dny
přinesly po celoročním pracovním
kvapíku a předvánočním shonu
několik dnů, kdy jsme si všichni
mohli odpočinout a vydechnout. V
těchto okamžicích určitě každý z
nás docenil pevné zdraví, rodinné
zázemí a vzájemnou toleranci a
porozumění. Byl bych rád, aby
nikomu z nás tyto tradiční hodnoty
nechyběly - nejen o svátcích, ale
ani ve všech těch obyčejných a
všedních dnech, které přijdou.
A jaké další přání vyslovit? Snad
aby nám všem přinesl nadcháze-
jící rok co nejvíce profesních i
osobních úspěchů. Aby se nám
podařilo všechno to, co jsme
nestihli v roce minulém. Doufám
také, že se všichni budeme těšit
pevnému zdraví, což je možná to
nejdůležitější.
Drazí obyvatelé Týniště, ještě
jednou vám přeji šťastný a
úspěšný rok 2015!

Karel Janeček
náměstek hejtmana

Královéhradeckého kraje

n V  každodenním životě s námi
ve vzpomínkách stále žije,
přestože to bude 15.1.2015 již 18
let, co odešla do nebe velice
skromná žena p. Božena
Maryšková, mezi ty, kteří by nikdy
nikomu vědomě neublížili.  Měla
ráda hlavně spravedlnost, nezišt-
nost a nesnášela lži, se kterými se
nedokázala vyrovnat. Žila od
úmoru svých sil pro rodinu.
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s
námi. 
S pokorou a smutkem v duši
vzpomínají 

dcera Marie Kašparová 
a vnuci Jára, Péťa a Majek

n 29.11.2014 oslavil Slavomír
Tauchman své 85. narozeniny.
Ještě jednou gratulují a přejí
hodně zdraví manželka Maruška
a rodina Tomašíkova.

Český červený kříž uspořádal již počtvrté v Praze slavnostní setkání
bezpříspěvkových dárců krve, kteří svou krev darovali 250krát. Za svou
historii eviduje ČČK celkem 166 dárců, kteří se takto výjimečně
dárcovství krve účastní.
12. září 2014 byla poprvé předána Plaketa ČČK  - Dar krve – dar života,
která završuje systém medailí Jana Janského a Zlatých křížů ČČK.
Dárci krve jsou nenahraditelnými spolupracovníky lékařů a každý z nich
zachránil život i zdraví desítkám spoluobčanů. Zaslouží náš dík a obdiv –
abychom o nich věděli a vážili si jejich daru!
Petr Doležal z Týniště nad Orlicí daroval krev už 250krát a mezi
mnohonásobné dárce krve patří i všichni členové jeho rodiny.
Milan Dušek z Týniště nad Orlicí absolvoval 160 odběrů krve, Miroslav
Petera ze Štěpánovska, Pavel Havlíček z Týniště nad Orlicí, Martina
Jaroměřská z Rašovic a Václav Černý z Týniště nad Orlicí darovali krev
80krát.

Mgr. Milena Herelová,
předsedkyně MS ČČK

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE

PODĚKOVÁNÍ 
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KONCERTY
Neděle 11. ledna, 14:00 a 17:00 hodin, sál městského kina
Tradiční Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ
Jako host vystoupí jazzová zpěvačka Eva Emingerová. Vzhledem k
malé kapacitě kinosálu se uskuteční koncerty dva.  
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 19. ledna, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY
Sobota 17. ledna, 8:00 – 13:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Speciální celostátní výstava králíků Rexů
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 25. ledna, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE   

Neděle 4. 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 18. 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.

INZERCE
n KOUPÍM k renovaci jízdní kolo
vyrobené firmou Šťásek v
Týništi nad Orlicí. 
Nabídky prosím na telefon 
602 144 832.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 
připravuje 

PRO LETNÍ SEZÓNU VE VĚŽI V ROCE 2015 
VÝSTAVU ZAMĚŘENOU NA VÝROČÍ ŽELEZNICE V

NAŠEM MĚSTĚ. 

V zimních a jarních měsících dáváme dohromady
soubor exponátů pro tuto výstavu. 

Žádáme spoluobčany, kteří mohou zapůjčit 
vhodné exponáty pro tuto výstavu, 

aby kontaktovali kurátora této výstavy 
pana Pavla Rulíka na telefonu 737 561 840,

nebo jednatele spolku pana Štěpána Tomašíka
na telefonu 602 144 832. 

Za nabídky děkujeme.  

KULTURNÍ POZVÁNKY A INZERCE



ZPRAVODAJ                                  strana 6                                                                TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
Kolem Slunce rychlým krokem,
točí se Zem rok za rokem.
Jaro, léto, podzim, zima,
celý rok je prostě prima.
K tomu svátky, jmeniny,
vánoce a prázdniny.
Každý den je vždycky nový.
Jaký bude? Inu, kdo ví?

Skutečně, kdoví jaký bude nejen každý den, ale i celý nový rok 2015. 
Přijměme ho takovým, jakým bude.  Se starostmi, neúspěchy, bolestí i smutkem.
O to více si važme zdravíčka, společných chvil se svými blízkými, těšme se z radostí
z každé maličkosti, z každého úsměvu, z každého pozdravení, z každé podané
ruky.
A oplácejme! Mějme se rádi, važme si každého člověka, svých přátel, svých dětí,
svých rodičů.
A hlavně, važme si života!  Jsme tady bohužel jen jednou!
Městská knihovna je malým kulturním zařízením. Ale o to větší má „srdíčko“. Snaží
se pozastavit člověka v tomto uspěchaném čase, snaží se mu nabídnout krásné
slovo, střípky výtvarného umění a ždibínek hudebního pohlazení.
A také příjemné prostředí, kam se rádi budete vracet.
V každém oddělení došlo k určitým úpravám. Někde se vyměnil nábytek, staré
regály za nové, upravovala se podlaha, dokonce byl postaven i osobní výtah. Díky
grantu jsme zakoupili nové a posílili jsme výkony starších počítačů. Někde stačilo
jen doplnit kytičkou, dětským obrázkem.
S nemalým úsilím se knihovna snažila uspokojit nejen své čtenáře, ale i všechny
návštěvníky, kteří zavítali na naše akce.
Pro dospělé čtenáře a návštěvníky jsme uspořádali hned několik besed a výstav.
Připomeňte si:
Václav Franc – Veselo jak u zubaře
Čtyři přítelkyně – výtvarnice
Jiří Chadima
Dagmar Šmídová Karell
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý
Milada Chmelíková – Střípky z Osvětimi
Iva Tajovská

Výstava výtvarných prací dětí ze Základní školy ze Žďáru nad Orlicí
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Týniště nad Orlicí
Aukce výtvarných prací dětí třídy paní učitelky Ptáčkové a paní Zářecké
Předvánoční výstava prací dětí výtvarného oboru paní Zářecké
Jsou však i další akce:
Botanické vycházky s Janem Doležalem a následné promítání
Zapůjčení knížek do letní výstavní expozice Spolku přátel města Týniště nad Orlicí
ve vodárenské věži
Návštěvy a čtení knih v Klubu důchodců
Volby
Schůzky spolků a organizací

Dětským čtenářům jsme nabídli:
Pravidelné měsíční návštěvy předškoláků z Mateřské školy Město a Dub
Pravidelné návštěvy maminek s malými dětmi Mateřského centra Ratolest
Pravidelné návštěvy a čtení v odděleních školní družiny základní školy
Pasování prvňáčků na čtenáře
Noc s Andersenem
Výtvarnou dílnu s Petrem Morkesem
Program Živé knihy na téma Harry Potter
Besedu se spisovatelkou a výtvarnicí Andreou Popprovou
Besedu se spisovatelem Josefem Lukáškem
Besedy nad knihami v knihovně v Albrechticích n. O. pro žáky Základní školy v
Albrechticích n. Orl.
Besedy nad knihami v Základní škole ve Žďáru nad Orlicí

Po celý rok se knihovna snažila zásobit své čtenáře novými knihami. Někdy však
stačilo oprášit i ty staré, dát jim nový kabát.  K stálým čtenářům se přidali noví,
studenti, maminky s malými dětmi, babičky. Je to radost a knihovnu těší zájem o
skutečnou knihu.
O to více jsme zarmouceni, když navždy odejde čtenář, kterého jsme měli všichni
rádi. 
Těšíme se vás čtenáře i návštěvníky. Budeme pro vás připravovat další zajímavé
akce a zásobovat vás novinkami z knižního světa.               
Na shledanou v knihovně!

Knihovnice Městské knihovny

MATEŘSKÁ ŠKOLA  U DUBU
Návštěva policie ČR v MŠ U Dubu

V pondělí 1. 12. 2014 pro nás členové policie ČR
prap. Ladislav Mikulka a pprap. Simona Dvořáková
připravili besedu na téma „ Děti a bezpečnost
silničního provozu “. 
Poučili naše malé svěřence o důležitosti reflexního
oblečení při pohybu na komunikacích, používání
přilby při jízdě na koloběžce, či kole a bezpečnou jízdu
v dětské sedačce v automobilu.
Děti měly možnost zhlédnout policistu v zásahovém
oblečení, prohlédnout si též policejní vozidlo,
vysílačky. Na závěr děti dostaly dárečky v podobě
reflexního pásku a do tříd výukový materiál.
Chtěli bychom tímto poděkovat policistům za jejich
návštěvu v naší MŠ a těšíme se na další spolupráci.    

Za kolektiv MŠ Romana Švikruhová

Sponzorský dar pro MŠ U Dubu
Děkujeme rodičům Vaněčkovým z Týniště nad Orlicí

za zprostředkování sponzorského daru  - 100 kg
výmětového papíru od společnosti
KRPA PAPER v Hostinném. 
Těšíme se, jak tento dar využijeme k
pracovním a výtvarným činnostem
našich dětí 
a k rozvoji jejich kreativity. 
Za kolektiv MŠ Romana Švikruhová 

Vítání občánků 
našeho města
V sobotu 29. 11. 2014 děti z MŠ U
Dubu přivítaly do života nově
narozené občánky našeho města.

Jejich vystoupení slavnostně naladilo
všechny přítomné. Předškoláci
popřáli maminkám k narození dětí a
předali jim drobné dárečky a květiny.
Na tuto slavnost se vždy velice
těšíme.

Romana Švikruhová, 
učitelka MŠ
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DDM Sluníčko přeje všem příznivcům rok plný pohody, lásky, zdraví
a hromady štěstí!

úterý 6. 1. PEDIGOVÁ DÍLNA
od 17. 30 hod.
Pletení z přírodního materiálu, košíky, páskové koše, sněhuláci. Pro úplné
začátečníky i mírně pokročilé. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč +
spotřebovaný materiál.

úterý 13. 1. SNĚHULÁCI Z PONOŽEK
Ať už nasněží nebo ne, naši sněhuláci vám vykouzlí kousek zimy za oknem.
Dílna je určená pro děti s doprovodem, mládež nebo samotné dospěláky.
Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

středa 14. 1. TURNAJ P + P (PEXESO A PIŠKVORKY)
Odpolední turnaj pro všechny věkové kategorie o ceny. Přijďte změřit síly,
procvičíte paměť i strategii. Startovné 30 Kč.

úterý 20. 1. PEDIGOVÁ DÍLNA
Pletení z přírodního materiálu, košíky, páskové koše, sněhuláci. Pro úplné
začátečníky i mírně pokročilé. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč +
spotřebovaný materiál.

úterý 27. 1. MANDALY Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ
Podvečerní dílna s papírovými obaly od čajů. Máme jich tu zásobu, ale klidně
si přineste i svoje. Vyzkoušíme základ mandaly a je jen na vás, do jakých
rozměrů ji dotáhnete. Případně můžete i vyzkoušet malé hvězdičky, pávy,
záložky do knížky nebo motýlky. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč +
spotřebovaný materiál.

pátek 30. 1. POLOLETNÍ VÝLET 
IQ PARK LIBEREC
Pojeďte s námi na výpravu do úžasného světa vědy a techniky, která baví
všechny. K nejzajímavějším exponátům určitě patří vodní hrátky, zrcadlové
bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium, či Fakírovo lože. Přihlaste se včas
ve Sluníčku. Cena 320 Kč (jízdné, vstupné, dozor, režie)

Jarní prázdniny
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – PROFESIONÁLOVÉ
Každý den můžete s námi strávit s jiným povoláním nebo řemeslem.
Budeme koukat profesionálům pod ruce, ale taky si ledacos vyzkoušíme
sami. V programu se chystá tvoření, hry, deskovky, sportování a doufáme, že
i zimní sporty. Plánujeme i výlet do Prahy. Hlásit se můžete na všechny dny
nebo jen na některé. Přihlášky do konce ledna ve Sluníčku. Podrobnější
rozpis jednotlivých dnů na plakátkách nebo ve Sluníčku. Zajišťujeme
celodenní dozor, program, oběd, odpolední svačinu a pitný režim.

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

725435731-2-3
ddmslunicko@seznam.cz, 

http://ddmslunicko.webnode.cz/

Akce DDM Sluníčko

Proběhlo…
Postupový turnaj ve hře SUPERFARMÁŘ se konal ve středu 10. 12. a
zúčastnilo se 13 dětí. Do krajského kola nakonec postoupila čtveřice
nejlepších farmářů, kteří dokázali nejrychleji na svoji farmu získat všechna
zvířata. Blahopřejeme Tomáši Kuchyňovi, Davidu Maryškovi, Matyáši
Mrkvičkovi a Marku Hejčlovi.
Během prosince si našly do Sluníčka cestu i jednotlivé třídy ZŠ na vánoční
dílničky, tak jako každý rok si mohly vybírat z nabídky několika možností. Ani
letos nechyběl zájem o keramickou dílnu, třpytivé zvonky nebo hvězdičky z
čajových sáčků.

Eva Jenčíková

Zájmový kroužek NOVINÁŘSKÁ KAŇKA píše svůj článek:

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
První adventní neděli byla otevřena vánoční výstava v DDM Sluníčko.
Prodávaly se tam vánoční dekorace, drobné dárečky, perníčky a všelijaké
hračky. Jenom v neděli navštívilo výstavu přes 250 lidí. Výstava trvala až do
středy 3.12. V tyto dny se přijely podívat i děti ze základních škol v
Borohrádku, Čermné a Žďáru.  Jako každý rok nechyběly i děti ze základní
školy v Týništi nad Orlicí.
Naše reportérka Vendy udělala rozhovor s návštěvnicí výstavy:
Reportérka kaňky: Jak se ti líbila naše výstava?
Návštěvnice: Líbila se mi, byly tam moc pěkné věci k zakoupení, ale loni se
mi líbila víc.
Reportérka kaňky: A můžeš nám říct, co ti na výstavě chybělo?
Návštěvnice: Nic mi tam nechybělo, ale některé věci se na vánoční výstavu
nehodily.
Reportérka kaňky: Proč jsi tam šla? 
Návštěvnice: Chodím sem každý rok, moc se mi tu líbí. 

Autor: Vendula Tichá, Matěj Zemánek



JÍZDNÍ ŘÁDY ŽST TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ



JÍZDNÍ ŘÁDY MHD TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ



ZPRAVODAJ                                  strana  8                                                                 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC  LEDEN 2015

DALŠÍ AKCE V LEDNU:
n 2.1. (Pá) Herna s volným programem (9:30-12:00 a 15:00-18:00)
n 8.1. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: vločky do oken a
pletení z papíru
n 15.1. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku
TONGO
n 22.1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, 
od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
n 22.1. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: quilling a šperky z
pryskyřice 
n 29.1. (Ćt) Prezentace a beseda o výchově dětí s Mgr. Janou Hrnčířovou 

(specialistkou na rodinné vztahy, pozitivní výchovu a rozvoj osobnosti dítěte).
Téma: MILUJ SVÉ DÍTĚ, 17-19 hodin, 50 Kč/osoba, hlídání dětí zajištěno

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

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777608207

DOPOLEDNE

ROLNIČKA      9:45-10:45 
HERNA            9:30-11:30 

ZNÁČEK         10:00-10:30 
HERNA            9:30-11:30
HERNA 
s volným programem 9:30-11:30

MIMINKA        9:30-11:30
pro děti od narození do 
9 měsíců-herna, besedy, …

FITMAMI       10:00-11:00
HERNA pro sourozence 

od 10 h

TVOŘÍLCI     10:00–11:00
HERNA           9:30-11:30                              

ODPOLEDNE

ANGLIČTINKA pro školáky             14:00-14:45
ANGLIČTINKA předškoláci             15:00-15:45
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
ZVONEČEK                                       16:15-17:00
HERNA                                             14:00-18:00

Soukromá Angličtina                      16:00-16:45
Doporučujeme SOKOL 
– cvičení děti a rodičů 
– od 17:00 hod.

FLÉTNIČKA - školáci                       13:00-14:00
FLÉTNIČKA - začátečníci                15:00-15:45 
FLÉTNIČKA  - pokročilí                   16:00-16:45
BARVIČKA                                       16:00-17:00                         
HERNA                                             15:00-18:00 
Soukromá Angličtina                      15:00-18:00

Odpolední dílny, zahradní slavnosti, bazar …
1x za měsíc

Biblická hodina pro děti od 16 h.
a odpolední HERNA 15:00 – 18:00

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

Vánoce pro ulici
Na první adventní neděli si již potřetí Tyršovo náměstí
„obléklo kabát“ Vánoční uličky.  Děti si vyráběly
přáníčka a perníčky v Ježíškově dílně, návštěvníci
měli možnost si koupit drobné dárečky či punč a
svařené víno anebo jen tak se zadívat a zaposlouchat
do kulturního programu žáků ze Základní umělecké
školy. V letošním roce byla akce obohacena o
moderátory, kteří se snažili slovem naladit rodinnou a

vánoční atmosféru, která celou akci provází. V
samotném konci odvedl Betlémský průvod
návštěvníky na Mírové náměstí, kde se tradičně
dětským zpěvem rozsvítil strom.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

ZUŠ Týniště nad Orlicí

… tak jedem…na Žofín
Dne 26. listopadu se konal ve velkém sále paláce
Žofín Koncert vítězů rozhlasové soutěže Concerto
Bohemia 2014. Po třech letech opět zaslal soubor
Black Buřiňos demo nahrávku do rozhlasu, dle které
odborná porota vybrala vítězné soubory. V roce 2011
se dixieland poprvé zúčastnil této prestižní soutěže,
spadal do kategorie studentských orchestrů do 25
let, ale v roce 2014 měl úlohu ještě o něco těžší, byl
zařazen do kategorie soubory a orchestry
konzervatoří a hudebních škol. Dixieland „soutěžil“
po boku např. Symfonického orchestru Konzervatoře
Pardubice, dir. Tomáš Židek, K Bandu Konzervatoře a
VOŠ Jar. Ježka, dir. Jan Kučera nebo Moravského

komorního orchestru, dir. Richard Kružík. Koncert
živě přenášela stanice Vltava a natáčela Česká tele-
vize, která koncert bude vysílat ze záznamu.
Publikum na závěr koncertu všem zúčastněným
tleskalo vestoje, což byla asi největší odměna pro
všechny muzikanty a organizátory.
Blahopřejeme dixielandu Black Buřiňos  k dalšímu
velkému úspěchu během jejich desetileté historie.

ZUŠ Týniště nad Orlicí
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ZPRÁVA O STAVU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A MATERIÁLNĚ
TECHNICKÉ OBLASTI V 1. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2014/2015 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ.   

Naše škola je počtem žáků, ale i velikostí
budovy největší v okrese Rychnov nad
Kněžnou. 
559 žáků je rozděleno do 14 tříd I. stupně a 12
tříd II. stupně. Průměrný počet žáků na jednu
třídu je 21,5. Ve škole je zaměstnáno 39
pedagogických zaměstnanců včetně čtyř
vychovatelek školní družiny. Z patnácti
provozních zaměstnanců pracuje ve škole 5
uklízeček a dva druhy obědů vaří 7 kuchařek,
včetně vedoucí stravování. Cena oběda pro
cizího strávníka je 48 Kč a v následujícím
kalendářním roce se nebude měnit.

Oblast výchovy a vzdělávání:  ŠVP a profilace
naší školy – její zaměření se měnit nebude, i
když nové vedení v čele MINISTERSTVA
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

připravuje od září 2015 několik změn. Změny
se budou týkat: organizace zápisů budoucích
prvňáčků, zvýšení bezpečnosti škol před vstu-
pem cizích osob, dohledu na zdravější
stravování žáků a také bude otevřeno téma na
zvýšení počtu hodin tělesné výchovy na
základních školách z důvodu obezity žáků.
O výsledcích jednotlivých změn budu rodiče
informovat na rodičovských schůzkách, nebo
na webových stránky naší školy. Už několik let
se na těchto stránkách můžete informovat o
jmenovitém složení všech zaměstnanců,
historii školy a jednotlivých uskutečněných
projektech, které jsou často doplněny
fotogalerií. Ve výroční zprávě, která je umístěna
v prosklených vitrínách před ředitelnou školy,
jsou vypsány všechny akce školy za minulý škol-
ní rok. Bylo jich 107. 

Od 1. prosince 2014 začne fungovat ŠKOLSKÁ
RADA v novém personálním složení. Funkční
období této rady je tříleté. 
Oblast materiálně technická: O vánočních
svátcích bude vymalována chodba v přízemí I.
stupně, vyměněno osvětlení, do učebny 26
bude naistalována interaktivní tabule- už 22.
na naší škole. Jen pro zajímavost – cena jedné
multimediální učebny je kolem 80 tisíc Kč. Dále
bude do všech čtyř oddělení školní družiny
zakoupen nový nábytek a z důvodů
bezpečnosti budou instalovány do všech
oddělení ŠD 4 videotelefony a venkovní kamera
u vchodu I. stupně. V roce 2015 se bude i
nadále pokračovat ve vylepšování interiéru
školy. 

Mgr. Milan Kajn, ředitel školy 

Právě skončený fotbalový podzim roku 2014 byl
pro fotbalový oddíl SK Týniště nad Orlicí v různých
okolnostech výjimečný. Především mužstvo
dospělých, které vyhrálo v loňské sezóně krajský
přebor Královéhradeckého kraje, si prosadilo, i
přes opatrný postoj výboru, postup do divize.
Podzimní začátek v divizi C znamenal kruté
vystřízlivění z optimistických nálad a pád na dno
tabulky. Zhruba v polovině soutěže se mužstvo
výsledkově i herně zvedlo, ale závěr podzimu byl
opět špatný. Přesto 13. místo v polovině soutěže
není špatné, vždyť jsme jediný oddíl rychnovského
okresu, který hraje takto vysokou soutěž a z výkon-
nostního hlediska zhruba 5. mužstvo v celém
kraji. Za zmínku snad stojí rekordní vítězství 7:0 na
hřišti Jablonce n. J., toho času 3. celku divize, který
je současně i farmou ligového Jablonec n. N.
Nicméně budoucnost našeho klubu v divizi C
bude ještě předmětem dalšího jednání.

Tradice a základ práce fotbalového oddílu v Týništi
je především příprava a výchova mladých
fotbalistů a lze s uspokojením říci, že práce s naší
mládeží se neustále zlepšuje. Náš dorost
postoupil do krajského přeboru
Královéhradeckého kraje a v polovině soutěže je
na krásném 6. místě. Mohlo být i lépe, kdyby
mladý celek neztratil některé zápasy svojí
nezkušeností. Pozitivní je také skutečnost, že
nejlepší hráči dorostu již pravidelně nastupují v
soutěžích dospělých v různých mužstvech našeho
regionu. 
Největší progres zaznamenalo mužstvo starších
žáků, které drtivě vyhrálo skupinu B krajské
soutěže (13 vítězství a 1 prohra) a v jarní části
bude hrát o postup do krajského přeboru. Na
tomto úspěchu mají velký podíl trenéři Petr
Nedomanský a Tomáš Kos, kteří tuto generaci
vedou již řadu let.

Mužstva mladších žáků a starší přípravky (elévů)
hrají společně krajský přebor skupiny D a to
formou turnajů. Oba týmy skončily po podzimu na
4. místě ve skupině.
Nejmladší mužstvo je mužstvo mladší přípravky a
vzhledem k velkému zájmu děti o fotbal bylo
vytvořeno i mužstvo tzv. předpřípravky, tj. dětí ještě
v předškolním věku. Práce s touto věkovou
kategorií je velmi náročná a zodpovědná a jsme
velice rádi, že našim kvalifikovaným trenérům
nezištně pomáhají rodiče dětí a že tady roste
početně silná fotbalová generace.
Všechny tyto sportovní úspěchy by samozřejmě
nebyly bez každodenní mravenčí práce našich
dobrovolných trenérů, bez podpory výboru oddílu
a i bez podpory hlavního výboru SK a především
města Týniště nad Orlici. Za což děkujeme!

Ing. Jan Šrajer
Fotogalerii naleznete na třetí straně obálky

PODZIMNÍ KULTURNÍ AKCE V GERIATRICKÉM CENTRU
Na podzim dne 23.10.2014 proběhl  v našem zařízení 13. ročník sportovních
her pro seniory. Tato společenská akce má již velkou tradici, kdy na toto
odpoledne přijeli hosté z domovů pro seniory  - Albrechtice nad Orlicí,
Borohrádek, Třebechovice pod Orebem a senioři z Klubu důchodců v Týništi
nad Orlicí.  
Pro všechny přítomné (kterých bylo opravdu hodně), bylo připraveno
občerstvení a tombola. K poslechu a tanci hrál na klávesy p. Hartman.
13. ročník sportovních her měl připravené tyto seniorské disciplíny: hod na cíl,
škrábání brambor, hod šipkou, lovení ryb z bazénku, pořádek v kabelce,
přehazování kuliček a cvičení bystrosti. Většina přítomných se sportovního
zápolení zúčastnila, nejúspěšnější vyhráli diplom a malou pozornost. Někteří
senioři využili toto odpoledne k setkání se známými.  Bylo to velmi příjemné
odpoledne, které si užili nejenom senioři, ale i pracovníci GC, kteří vše
dokonale připravili a zorganizovali, za což jim patří velký dík.
Dne 13.11.2014 nás poprvé v našem zařízení navštívil pan farář P. Bc.

Benedikt Rudolf Machalík Opraem z Kostelce nad Orlicí. Jsme velmi rádi, že
jsme se s panem farářem domluvili na pravidelných návštěvách v GC. 

Již několik let každý týden v úterý dopoledne docházejí do Geriatrického cen-
tra v Týništi nad Orlicí paní Miroslava Zemánková, paní Eva Pichová, pan
Emanuel Pelikán a pan Karel Procházka (obyvatel domu s pečovatelskou
službou v GC). Svým zpěvem doprovázeným hrou na tahací harmoniku 
(akordeon), housle, saxofon a klarinet těší naše seniory a přinášejí jim dobrou
náladu.
Každý měsíc také přichází seniorům zahrát na elektrické klávesy a zazpívat
pan Karel Dyntera a paní Eva Pichová. Na tato hudební odpoledne se senioři
moc těší a navštěvují je i seniorky z Týniště nad Orlicí. 
Všem za tuto jejich obětavou dobrovolnou činnost patří velké poděkování.

Za Geriatrické centrum
Petra Šimečková

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZÓNY
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - LISTOPAD 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 4.11.2014 v 13:30 hod. byl
strážníky městské policie na základě
negativních ohlasů obyvatel města
proveden odchyt několika kusů
morčat, která se již delší dobu volně
pohybovala po hřbitově. Zvířata byla
nabídnuta k osvojení a následně
předána novým chovatelům. 

nDne 5.11.2014 v 8:00 hod. na základě
zjištěné skutečnosti, že v městském parku
kouří osoby mladší 15 let a cigarety si
opatřují v některých zdejších prodejnách a
stáncích, bylo uskutečněno jednání s
prodejci, kteří byli upozorněni na porušení
zákona a možné právní následky. 

nDne 6.11.2014 v 14:45 hod. telefonicky oznámila ostraha prodejny BILLA v ulici
Voklik, že v prostorách prodejny byl zadržen mladík, který byl přistižen při krádeží.
Strážníkem byla záležitost na místě vyřešena v blokovém řízení, pokutou v horní
hranici sazby.

n Dne 10.11.2014 v 12:40 hod. bylo přijato telefonické oznámení stavbyve-
doucího ze stavby nové komunikace v ulici Vrchlického a Nádražní, že v prostoru
u garáží v ulici Vrchlického se přes víkend objevil vrak osobního vozidla Ford
Mondeo, které brání pokládce nového povrchu. Na místo se dostavil strážník
městské policie, který rozhodl o odstranění vozidla z komunikace.  

n Dne 13.11.2014 v 09:35 hod. se na městskou policii obrátila starostka obce
Žďár nad Orlicí s žádostí o provedení odborného odchytu agresivního psa, který se
nachází na soukromém pozemku v osadě Světlá, kam jej někdo úmyslně vhodil.
Strážníkem byl proveden odchyt psa a po dohodě byl převezen do záchytných
kotců městské policie. Náklady spojené s odchytem psa a jeho následným
ustájením budou uhrazeny obcí Žďár nad Orlicí.  

nDne 16.11.2014 v 17:30 hod. byl strážníkem na sídlišti U Dubu přistižen mladý
muž, jak budil veřejné pohoršení tím, že ukazoval obnažené pozadí na
kolemjdoucí. Po neúspěšném pokusu o útěk byl strážníkem dostižen a přestupek
byl projednán v blokovém řízení. 

n Dne 20.11.2014 v 15:00 hod. v průběhu obchůzky byli strážníkem přistiženi
čtyři nezletilí chlapci, jak v blízkosti tělocvičny U Dubu konzumují alkoholické
nápoje a kouří cigarety. Vzhledem k malému množství požitého alkoholu měla
provedená dechová zkouška negativní výsledek. Záležitost byla řešena úklidem

parku v blízkosti Alby. 

nDne 21.11.2014 v 19:20 hod. požádala Policie ČR Týniště nad Orlicí o prověření
oznámení, kdy v Týništi n.O., ulici Okružní, se má pohybovat zřejmě podnapilý
mladý muž, který chodí s obnaženým přirozením. Značně podnapilý muž byl na
místě strážníkem zastižen, převezen do místa bydliště, kde byl předán do péče
otce. Za veřejné pohoršení byla uložena bloková pokuta.

n Dne 22.11.2014 v 09:00 hod. v průběhu dohledu nad veřejným pořádkem a
bezpečností a plynulostí silničního provozu v souvislosti s konanými chovatelskými
trhy v areálu chovatelů v ulici Kpt.V. Opatrného byl strážníky zpozorován malý
chlapec ve věku 4 let, který šel ulicí Kpt.V. Opatrného zcela osamocen, bez dozoru.
Strážníky byl chlapec převezen do areálu chovatelů, kde byl již vyhlašován
rozhlasem a hledán, neboť utekl otci a strýci, kteří byli návštěvníky trhů. 

n Dne 25.11.2014 v 13:45 hod. bylo přijato oznámení, že na jedné zahrádce v
kolonii naproti skladům firmy HP Tronic  je již několik dnů na krátkém provazu
uvázaný pes a pravděpodobně nemá co jíst a pít. K podání vysvětlení byla
strážníkem vyzvána současná majitelka zahrádky, která uvedla, že pes její není a
majitel jí není také znám. Toto šetření s negativním výsledkem však mělo za
následek, že pes do druhého dne ze zahrádky zmizel. 

n Dne 27.11.2014 v 14:02 hod. telefonicky oznámil pracovník marketu PENNY,
že v prodejně zadržel muže, který odcizil jednu lahev alkoholického nápoje.
Provedeným šetřením na místě události bylo zjištěno, že pachatel krádeže byl v
letošním roce za přečin krádeže odsouzen, tudíž ve věci tímto vyvstalo podezření
ze spáchání přečinu krádeže a z tohoto důvodu byla věc předána věcně příslušné
Policii ČR. 

nDne 27.11.2014 v 16:15 hod. bylo přijato telefonické oznámení o události, kdy
v souvislosti s nesprávným parkováním na parkovišti za prodejnou potravin Emil
Veselý – CBA došlo mezi dvěma muži k verbálnímu a fyzickému napadení. Po
provedeném šetření a řádném zadokumentování bude věc jakožto přestupek proti
občanskému soužití oznámena komisi k projednávání přestupků.   

n Dne 28.11.2014 v 16:00 hod. se na služebnu MP dostavila poškozená s tím,
že v důsledku své činnosti v zaměstnání byla nezletilým chlapcem urážena, neboť
podezřelý na několika místech popsal hanlivými nápisy na adresu poškozené a
zároveň poškodil cizí majetek.  Událost byla projednána se zákonným zástupcem
nezletilého pachatele a na jeho návrh bylo rozhodnuto, že si své jednání odpracuje
ve veřejný prospěch. 

Martin Štěpánek, velitel městské policie 

Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které
dostal od anděla dříve, než jej matka počala.

Lukáš 2,21

Nebylo v tom vůbec nic mimořádného a nápadného, když dítě dostalo toto
jméno. Naopak, patřilo k nejběžnějším, protože připomínalo Mojžíšova nás-
tupce Jozua. Je to jméno všedního dne; v Novém zákoně je uvedeno několik
Ježíšů, ba i lotr Barnabáš, propuštěný místo Ježíše na přání davu, nesl podle
některých novozákonních rukopisů toto jméno.
Při vší shodnosti s ostatními jmény se však liší v jednom: nedal je člověk, ale
určil je Bůh. A to ještě dřív, než se narodil jeho nositel, jak čteme v první kapi-
tole Lukášova evangelia: „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“.
V překladu to jméno znamená: Bůh je záchrana. Tím, že je určeno, stává se
programem Božího jednání. Proto v Ježíši, který má lidské jméno, lidskou
tvář, lidský život a nelidskou smrt, k nám přichází Bůh. Proto je k tomuto
jménu od samého počátku připojeno označení Pán či Kristus, titul svr-
chované moci, který dává nikoliv historie, ale víra.

Děkujeme ti, Pane Bože náš, že jsi nám pro naši záchranu poslal svého Syna
Ježíše. Dej, ať v pevné víře v jeho moc a sílu smíme prožít celý tento rok.
Amen.

Píseň:
1. Otče náš, milý Pane, dej nám Ducha svatého, prosíme, ať se stane pro
Krista, Syna Tvého; ať nás učí božského pravdu zákona znáti, proroctví
falešného pilně se vystříhati.
2. Kriste, jenž jsi věrným svým, seslal Ducha svatého, před věky vyvoleným
od Otce nebeského, račiž nám této chvíle téhož Ducha seslati, abychom tebe
mile mohli v Slovu poznati.
3. Ó milý Duchu svatý, rač naším hostem býti, jenž jsi v darech bohatý,
nemeškej k nám přijíti. Spravuj jazyk k mluvení, dej dobré naučení, nachyl
uši k slyšení, zapal srdce k věření.
Píseň Otče náš, milý Pane č. 433 z Evangelického zpěvníku (nápěv z r. 1505
/ 1512, text Kliment Bosák, 1636 / 1710)

Srdečně zveme na setkání v lednu 
(modlitebna ČCE, ul. V. Opatrného 58):
11. 1. - 10.30 h, bohoslužby s Večeří Páně a nedělní školou, od 16 h Zpívání
rodin a dětmi

Více informací o sborovém životě najdete na vývěsce před modlitebnou nebo
na http://trebechovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška



ZPRAVODAJ                                  strana 11                                                                TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

DOKONČENÍ K FIRMĚ NOVOTNÝ 

Vjezd do továrny Československé hudební nástroje n.p. v roce
1967,  před demolicí domů č.p. 300, 299 a 298. Závod měl v plánu
postavit zde novou vstupní budovu. foto Vojnar 1967

Fotografická příloha A. Novotný a spol. použitá v minulém čísle i
vydání dnešním pochází ze -SOkA Rychnov nad Kněžnou,  DF
Týniště nad Orlicí,   inv.č. 238, sg. 45 kart. č.16

Situace v lednu 2014
Ke vzniku první české akciové škrobárny v Týništi, později k firmě A.
Novotný a spol., se zachovalo mnoho dokumentů, zápisů a
vzpomínek. Některé osobní zápisy si mnohdy protiřečí, přesto jsem
se v jednom uceleném textu na pokračování a na mnoha dobových
snímcích pokusil přiblížit historii jedné části našeho města.

Bopta

V roce 1965 dochází k definitivnímu ukončení činnosti národního
podniku Český nábytek a tím i k ukončení výroby nábytku. V
listopadu se začíná s výrobou posledních 50 jasanových obytných
ložnic.  S připravovanou výrobou pianinových skříní je nutné
investovat do nových strojů.  V říjnu 1965 se začalo s montáží
mechanizované nanášecí linky pro polyesterové laky od firmy
Hackemack z NSR, první linkou toho druhu v Československu. Cena
včetně montáže byla 1 300 000 Kčs. Poté následovaly další
speciální stroje, jako např. brusky Heesemann z NSR, leštičky Agla
z Itálie, nůžky Perfekta z NDR. 
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DŮLEŽITÉ MĚSTSKÉ KONTAKTY
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ZUBNÍ POHOTOVOST

datum adresa ordinace                              telefon
01.01. 494 532 330
03.01. Kvasiny 145 494 596 174
04.01. 494 515 696
10.01. MUDr. Loukota Jan 494 621 665
11.01. 602 514 715
17.01. 494 323 152
18.01. 494 623 775
24.01. 494 595 292
25.01. 494 534 841
31.01. 494 371 783
01.02. 494 515 697
07.02. 494 667 628
08.02. 494 322 706
14.02. 494 321 740
15.02. 494 598 205
21.02. 494 515 695
22.02. 494 381 263
28.02. 494 371 031
01.03. 494 667 553
07.03. 494 622 550
08.03. 494 515 693
14.03. 736 419 151
15.03. 494 542 102
21.03. 494 667 154
22.03. 494 622 114
28.03. 494 371 782
29.03. 494 371 781
04.04. 494 541 757
05.04. 494 596 732
06.04. 721 460 150
11.04. 731 980 112
12.04. 494 323 152
18.04. 494 622 040
19.04. 494 371 783
25.04. 494 371 088
26.04. 494 383 417
01.05. 494 515 694
02.05. 775 224 093
03.05. 734 324 600
08.05. 494 531 955
09.05. 494 539 225
10.05. 494 323 958
16.05. 494 532 330
17.05. Kvasiny 145 494 596 174
23.05. 602 514 715
24.05. MUDr. Loukota Jan 494 621 665
30.05. 494 515 696
31.05. 494 323 152
06.06. 494 623 775
07.06. 494 595 292
13.06. 494 534 841
14.06. 494 371 783
20.06. 494 515 697
21.06. 494 667 628
27.06. 494 322 706
28.06. 721 460 150
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ INFORMUJE 
ZMĚNY V REGISTRACI VOZIDEL

Dne 1. 1. 2015 vstoupí v účinnost novela zák. č. 56/2001 Sb., která
společně s prováděcí vyhláškou významnou měrou mění pravidla pro reg-
istraci vozidel.

Dovolujeme si uveřejnit především ty změny, které se budou
bezprostředně týkat nás vlastníků a provozovatelů motorových vozidel.
1. končí tzv. „odhlášky“ či „polopřevody“
2. končí schvalování vozidel jednotlivě dovezených ze zemí EU, tzv. dovozy
(v případě doložení technického popisu vozidla potřebného pro zápis, se
bude jednat pouze o registraci)
3. změna vlastníka nebo provozovatele vozidla mezi původním a novým
se uskuteční při jedné návštěvě registračního úřadu, kde je vozidlo
registrováno doposud (tedy úřad místa původního vlastníka)
l tato změna musí být oznámena do 10 pracovních dnů od změny vlast-
níka nebo provozovatele
l tabulky s registrační značkou se již nebudou měnit
l nový vlastník - provozovatel na „svůj“ úřad již nemusí, pouze v případě,
že chce oznámit na vozidle další změnu (např. zápis tažného zařízení,
změnu barvy)
l v případě registrace vozidla nebo změny provozovatele či vlastníka
žádost podaná na základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána
úředně ověřeným podpisem
l protokol o evidenční kontrole předkládaný k žádosti o zápis změny
vlastníka, nesmí být starší 14 kalendářních dnů

4. dochází k úpravám při vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné
vyřazení tzv. „depozit“)
l v případě vyřazení vozidla z provozu na dobu delší než 12 po sobě
jdoucích měsíců, je vlastník tohoto vozidla povinen oznámit adresu
místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití
l neučiní-li tak, nejen že mu hrozí pokuta ve výši až 50.000,- Kč (stejně
jako u nesplnění celé řady dalších stanovených povinností), ale vozidlo
navíc zanikne
5. přechodné ustanovení zákona - za zaniklé vozidlo bude považováno i
takové, které je v současnosti v tzv. „polopřevodu“ a do šesti měsíců od
účinnosti zákona (tedy do 30. 6. 2015) nebude podána žádost o zápis
vlastníka do registru, tedy vlastník nebo provozovatel musí dokončit
převod
Pojem zánik vozidla (dříve „trvalé vyřazení“) znamená, že vozidlo ztratí
technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a nebude
již možné jej opětovně zaregistrovat, ani provozovat na pozemní
komunikaci. 
Možnost požádat o značku na přání, nebo třetí kus přidělené registrační
značky (pro nosiče kol) je podle poslední změny zákona posunuta na
začátek roku 2016.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé změny,
které se dotknou široké veřejnosti, jsou pracovníci registru vozidel
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí připraveni poskytnout odpovědi na
Vaše případné dotazy.

Ing. Bc. Ivan Novák 
vedoucí odboru dopravy – obecního živnostenského úřadu

Z TÝNIŠŤSKÉ HISTORIE ŽELEZNIČNÍ

Milí čtenářové,
v  roce 2014 uplynulo 140 let od
doby, kdy městečko Týniště
začalo žít zcela novým,
převratným a podivuhodným živ-
otem. Životem, jenž se neobešel
bez železa, oleje, uhlí a páry.
Ano, řeč je o železnici,
fenoménu, který v průběhu
devatenáctého století doslova
rozhýbal svět, kraj pod Orlickými
horami nevyjímaje. Pojďme si
společně připomenout
nejdůležitější momenty a
události z týnišťské historie
železniční od jejích počátků
před rokem 1875 až po tolik
očekávanou přestavbu našeho
nádraží v dnešní době. Také rok
2015 bude jubilejní.

Jak to všechno začalo
Stavba nových tratí a rozšiřování
železniční sítě v dobách
Rakouského císařství nebyla
jednoduchá záležitost. Ačkoliv
první koněspřežná železnice konti-
nentální Evropy byla roku 1828
zprovozněna právě na území
habsburského mocnářství,
nedařilo se v udaném tempu
pokračovat a monarchie začala za
sousedními zeměmi zaostávat.

Zdá se, že místo pokrokových
řešení reagovala vídeňská vláda
na spojování Evropy pomocí
železnice spíš zpátečnicky.
Vojenský konflikt s Pruskem a
kritická finanční situace Rakouska
měly zásadní vliv na rozvoj
železniční dopravy českého
severovýchodu. 
Železnici k nám do Týniště
přivedla roku 1874 Rakouská

severozápadní dráha čili Öster-
reichische Nordwestbahn
(ÖNWB), a v roce následujícím
Společnost státní dráhy neboli
Staatseisenbahn Gesellschaft
(StEG). První jmenovaná ÖNWB
stavěla své koleje z Chlumce
nad Cidlinou přes Hradec
Králové a Letohrad do
pohraničního Lichkova; druhá
železniční společnost StEG

zvolila směr Choceň - Náchod -
Meziměstí. Obě dráhy se potkaly
u Týniště. Potkaly, nikoliv však
protnuly…
(pokračování příště)

Ruleš
Literatura:
Aleš Filip 
130 let železnice pod Orlickými
horami
K-Report, Praha 2004

Na přiložené fotografii je zachycena podoba týnišťského nádraží koncem 19. století. Budova v popředí
s osobními pokladnami, odstraněnými při rekonstrukci v roce 2014, patří společnosti StEG. Následuje
identická budova ÖNWB a zcela v pozadí za smíšeným vlakem StEGu je vodárna (demolice v roce
2011).



ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZONY 2014 -2015

SK Týniště nad Orlicí – podzim 2014 – Divize C
Klečící : Vydarený, Stejskal,  Huňák, Štajer, Růžička, Voženílek
(kapitán mužstva )
Stojící: Rolejček, Slezák, Merganc, Krejčík, Odehnal, Michal, Krčál,
Lemfeld, Marčišin

Starší přípravka ( elévové ) – Krajský přebor – Podzim 2014
Stojící: Thomas Miloš, Štěpán David, Fiala Peter, Marha Jan,
Bohuslav Dominik, Berounský Martin, Uhlíř Karel, Šotola Adam,
Zemánek Matěj
Ležící: Šotola Matěj

Předpřípravka 
nejmladší tým SK Týniště
– podzim 2014
Zleva: Adam Mikulka,
Daniel Mikulka, Vojtěch
Uhlíř, Lukáš Gavula,
Adam Weber, Petr
Stodůlka, Matyáš Nyč, Jiří
Brič, Marek Hejčl, Jirka
Paděra, Karel Vrbata,
Tomáš Orság, Lukáš
Orságan

Dorost 

Mladší žáci – Krajský přebor skupina D – Podzim 2014
Stojicí : Bartoš, Králík, Janda, Šrajbr, Praus, Kopsa, Beneš
Klečící : Vašata, Jaroměřský, Marha, Fatka
Ležící: brankář Cigánek

Mladší přípravka – Okresní přebor – Podzim 2014
Stojící :  Trenér Milan Štěpán, Vojta Klimeš, Jiří Stodůlka, Míra Šrajbr
Klečící : Šimon Füsi, Tomáš Kubín, Jáchym Žeňka, Matěj Nepovím,
Vojta Burda  a brankář Jiří Valenta
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PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

V sobotu  29. listopadu 2014 zavítal do Křivic Mikuláš s čerty a
andělem, kteří upozornili děti na případné „hříchy“, ale především je
odměnili za dobré celoroční skutky. 
Aby čekání na Mikuláše rychleji uběhlo, byl pro děti a rodiče
připraven doprovodný program. V letošním roce jsme měli možnost
vyzkoušet si tvoření z keramické hlíny pod vedením zkušené lektorky

paní Toucové. A tak pod našima rukama vznikly vydařené výrobky –
samostatně stojící figurky sněhuláků, případně sněhuláci v podobě
zápichů do květináčů. 
Děkujeme zástupcům města Týniště nad Orlicí za finanční příspěvek
na keramickou hlínu, díky kterému bylo možné tuto dílničku
zabezpečit.                                                               Simona Pechová


