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Usnesení č. 49
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 17.12.2012

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření města č. 83 - 85/
2012.
2. Převod členských práv a povinností k By-
tovému družstvu V Sítinách v souvislosti s 
prodejem bytu č. 13 v čp. 723, V Sítinách, 
Týniště nad Orlicí, mezi paní *** a ***.
3. Uzavření nájemní smlouvy na část po-
zemku p. č. 172/18 a část pozemku p. č. 
172/21 v k. ú. Štěpánovsko o celkové vý-
měře 1000 m2 pro ***  za cenu 150 Kč/rok 
s platností od 01.01.2013.
4. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek 
p. č. 83/18 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí o 
celkové výměře 1090 m2 pro Orlickou ze-
mědělskou, a. s.,  za cenu 130 Kč/rok s plat-
ností od 01.01.2013.
5. Cenu vodného a stočného pro rok 2013, 
která při 15% DPH zůstane zachována na 
úrovni roku 2012.
6. Prodloužení lhůty splátky za pronájem 
Polikliniky v Týništi nad Orlicí, nejpozději 
do 15.3.2013.
7. Dohodu o provozu veřejného osvětlení 
v ulici Za Drahou s lesy ČR.
8. Navýšení limitu mzdových prostředků 
pro rok 2012 pro Služby města Týniště nad 
Orlicí z důvodu vyplácení pracovníků VPP 
z finančních prostředků úřadu práce.
9. Navýšení odpisového plánu pro rok 
2012 o částku 2 175 Kč pro Geriatrické cen-
trum Týniště nad Orlicí z důvodu nákupu 
zvedací vany v listopadu 2012.
10. Přebudování bývalé zasedací místnosti 
polikliniky ve IV. podlaží na náklady uži-
vatelky MUDr. Hlavicové za podmínky, že 
rekonstrukce bude konzultována s  odbo-
rem Správy majetku města.
11. Uzavření smlouvy o provozu MHD s fir-
mou Audisbus Rychnov nad Kněžnou.
12. Uzavření mandátní smlouvy s RNDr. 
Kytlíkem na zpracování a administraci žá-
dosti o dotační podporu na zpracování 
územního plánu.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene s 
VČP Net, s.r.o., Hradec Králové na pozemku 
p. č. 817/1 , 817/5 a 817/7 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí dle geometrického plánu.

B) Bere na vědomí   

1. Informaci o provedené kontrole ze dne 
3.12.2012 v Domě dětí a mládeže  Sluníčko 
Týniště nad Orlicí, bez nápravných opatře-
ní.
2. Zprávu finančního výboru.

C) Ukládá
1. Projednat v ZM prodej lesních pozemků 
p.č. 1654/1 a 1649/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
za dvojnásobek ceny znaleckého posudku 
a poplatku s prodejem spojené. T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika 
2. Starostovi města jednat ve věci ceno-
vých nabídek personálního auditu.
T: 15.1.2013  

Usnesení č. 50
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 07.01.2013

A) Schvaluje
1. Novou smlouvu s ČEZ Distribuce na 
nové odběrné místo „Modrák“ z důvodu 
přemístění rozvodné skříně.
2. Dodatek č.1  Smlouvy o dílo pro zhoto-
vení Územního plánu  Týniště nad Orlicí ze 
dne 09.07.2012 z důvodu splnění dotač-
ních podmínek.
3. Uzavření smlouvy s Gnostika Consul-
ting, s.r.o., a zahájení personálního auditu 
na finančním a stavebním odboru.
4. Finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč na 
pořádání IV. ročníku turnaje ve stolním te-
nise, pořádaného v tělocvičně U Dubu dne 
26.01.2013 z fondu starosty města.
5. Přijetí účelového daru 6 ks uměleckých 
fotografií – obrazů od Ing. Ivy Bártové pro
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí.
6. Přijetí a čerpání peněžitého účelového 
daru v částce 10.000 Kč od Ing. Heleny 
Holcové na vyplacení mimořádné odměny 
pro zaměstnance Geriatrického centra.
7. Dořešení závazných vztahů roku 2012 s 
příspěvkovými organizacemi Služby měs-
ta a Městský bytový podnik.
8. Úhradu čistého nájemného nebo jeho 
části na zajištění bydlení azylantů ve výši 
4.500 Kč pro pana ***.
9. Žádost Města Týniště nad Orlicí o po-
skytnutí neinvestiční dotace na úhradu čis-
tého nájemného nebo jeho části a účelové 
neinvestiční dotace na rozvoj infrastruk-
tury obce na zajištění bydlení azylantů na 

území České republiky podle varianty č. II 
A ve smyslu Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo 
vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím 
krajů na zajištění bydlení azylantů.
10. Trojstrannou smlouvu o úhradě čistého 
nájemného nebo jeho části podle varianty 
č. II A ve smyslu Zásad pro poskytování do-
tací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí 
prostřednictvím krajů na zajištění bydlení 
azylantů v roce 2008 a v letech následují-
cích, jež jsou přílohou usnesení vlády Čes-
ké republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 
o zabezpečení integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany v roce 
2008 a v letech následujících uzavřenou 
mezi Městem Týniště nad Orlicí (obec), *** 
(pronajímatel) a *** (azylant).
11. Ubytování na ubytovně „Modrák“ pro 
pana ***.

B) Bere na vědomí   
1. Zápis ze sportovní komise  č. 9/2012  ze 
dne 17.12.2012. 
2. Postup jednání s Ing. Ivanem Ládrem ve 
věci odvolání proti vydanému stavebnímu 
povolení na rekonstrukci kulturního centra 
a souhlasí s postojem starosty v této zále-
žitosti.

C) Ukládá
1. Vystavit záměr a  projednat v ZM prodej  
pozemku pod garáží  p.č.2013/4 o výměře 
26 m2 v  k.ú. Týniště nad Orlicí pro manžele 
*** za cenu 150 Kč/m2.
T: jednání ZM                               
                                 Odpovídá: Ing. J. Paštika 

Ing. Jaroslav Matička
starosta

                    
Pavel Nadrchal

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.
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Chybí mi obraz

Když jsem vám, 
milí čtenáři, v mi-
nulém čísle přál 
pohodu a klídek 
do následujících 
měsíců, psal jsem 
svůj text těsně 
před koncem 
prosince. Tedy 
jsem určitě ne-
mohl tušit, s čím 

nás ve svém novoročním projevu pře-
kvapí náš pan prezident. A že překvapil, 
o tom není určitě pochyb. Takže nám ten 
potřebný klídeček hned zkraje trochu 
pominul. Taky mě, stejně asi jako většině 
z vás, vadí ta šíře a záběr jeho amnestie. 
Nejenže většina propuštěných lumpů 
nám bude činit znovu komplikace a ubí-

rat čas policii na jiná potřebná šetření, 
ale znovu se budou muset zbytečně vy-
nakládat nemalé finanční prostředky. Já
nemám rád, když se maří práce někoho 
druhého. A tohle je učebnicová ukázka 
dehonestace práce velkého počtu lidí 
nejen v naší zemi, ale i v zahraničí, což 
nám zajisté dobré renomé ve světě kazí. 
No a o velkých ekonomických tunelkau-
zách v šanonech s pracovním názvem 
Hospodářská kriminalita největšího kali-
bru, které byly omilostněny, snad ani ra-
ději nemluvě. To si každý z vás domyslí, 
o čem bych tady rozzlobeně filosofoval.
Nebyl bych dozajista jediný, protože se 
nás našly spousty, kteří se takto veřejně 
vyjadřují.
   Tedy mě ani moc nepřekvapilo, že se na 
mnoha místech s obrazem státníka, visí-
cího na viditelném a důstojném místě, 
začali předčasně loučit. Určitě to zhola 

nic neřeší, ale názor skupiny či jednotliv-
ce to každopádně jednoznačně vyjadřu-
je. Nakonec obraz císaře pána dal Palivec 
na půdu taky z jistého důvodu. Tady tro-
chu odbočím, ale vcelku se mi to hodí 
do krámu. Sbírám totiž tyto dobové za-
sklené portréty našich prezidentů. Mám 
je všechny (mám koneckonců i toho 
arcivévodu), až na jeden. Chybí mi ten 
poslední, obraz Václava Klause. Tak mož-
ná ho teď někde snadněji seženu, když 
jich je najednou nadbytek. No, uvidíme, 
třeba si rám s paspartou nechají a prezi-
denty pod ním zachovají jako podklad a 
nového českého představitele státnosti 
tam za pár týdnů vloží a hurá s ním zas 
na zeď.
   Vy, čtenáři, když čtete tento článek, 
znáte už jméno našeho nového pana 
prezidenta. Ovšem já mám handicap. Já 
tento text píšu v neděli po prvním kole 
prezidentské volby (vzhledem k uzávěr-
ce) a nemám ještě možnost učinit jaký-
si osobní závěr o vítězi překvapivého 
duelu. Přesto bych svůj úvodník velice 
rád zakončil něčím jako vždy pozitiv-
ním. Chtěl bych říci, že věřím, že už mi 
ten obraz chybět nebude. Protože obraz 
státníka není tak důležitý jako obraz s 
pohledem do budoucnosti. Ten je pro 
mě podstatný a tady zůstanu já právě 
tím optimistou. Ale o tom jsem psal již 
někdy minule.
   Přeji vám do dalšího zimního měsíce je-
nom klid a pohodu. Dny se nám začínají 
pomalu prodlužovat a už jen to je přeci 
pěkné, ne?

Libor Koldinský
šéfredaktor

PODORLICKÁ KUCHAŘKA

Ananas obsahuje řadu pro organiz-
mus potřebných vitamínů, minerálů 
a důležitý enzym bromelin, který má 
zásadní vliv na úpravu poruch trávení a 
další příznivé účinky. Ananasová šťáva 
působí protizánětlivě, takže ananas 
je vítanou surovinou v každé zdravé 
kuchyni, a to hlavně v syrovém stavu, 
protože tepelným zpracováním ztrácí 
zejména bromelin.

Plněný ananas
Ananas překrojíme, dužinu vydlabeme 
(aby stěny zůstaly asi 1 cm) – nakrájíme 
ji na kostičky. Na pánvi osmažíme krabí 

(nebo kuřecí) maso s česnekem a cibul-
kami a přidáme (asi na minutu) na pro-
hřátí kostičky ananasu. Směs smícháme 
s vařenou rýží a pokrájenými barevný-
mi paprikami, pokapeme citrónem a 
naplníme do ananasu. Na plechu pak 
zapečeme (asi 5 minut) a podáváme.

Ananasové řezy
Potřebujeme 1 celý ananasový kompot 
včetně šťávy (565 g) - kostky, 2 vejce, 1 
hrnek cukru (230 g), 2 hrnky polohru-
bé mouky (400 g), 1 hrnek nahrubo 
sekaných ořechů,  lžičku sody (nebo 
půl prášku do pečiva) a špetku soli. Na 

náplň 1 máslo (250 g), 1 tvaroh (250 g), 
1 vanilkový cukr a 3 lžíce moučkového 
cukru, na ozdobu čokoládovou pole-
vu. Všechny suroviny na těsto lehce 
zamícháme, nalijeme na pečící papír (na 
plechu) a upečeme v předehřáté trou-
bě. Na náplň utřeme máslo s cukrem 
a po lžících přidáváme tvaroh. Náplň 
natřeme na vychladlý moučník, rozetře-
me a ozdobíme čokoládovou polevou. 
Náplň se přidáním tvarohu může srazit. 
Pokud se tak stane, lze zespodu mísu 
s krémem nahřát, nebo ji na chviličku 
postavit do ještě horké trouby, a pak 
znovu krém vyšlehat.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se

93let Růžena Uhlířová
91 let Anna Burešová
85 let Zdeňka Čechová
 Alena Kinská
 Bohumil Václavík
80 let Jitka Martinková

Soňa Hájková (78)
Eduard Jirsa (83)

Marta Pýchová (86)
Miroslav Roubal (67)

Antonie Sejkorová (88)
Věra Spurová (64)

František Šenk (63)
Božena Fišerová (78)

Dominika Sedláčková
Anna Andrlíková
Adriana Pešátová

Vojtěch Štregl

VZPOMÍNKA

27. ledna uplynuly 3 roky od úmrtí mého manžela Miroslava Šponara. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte si s námi.

Rodina Šponarova

Krutý osud nevrátí, co nám vzal,
zbyly jen vzpomínky, bolest a žal.

Dne 11. února 2013 uplyne již osm přesmutných let, kdy od nás navždy odešla naše 
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená Dvo-
řáková. Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodi-
nou, manžel a děti.

• Počet obyvatel k 1.1.2013: 6 171
z toho: Křivice 198
           Petrovice 213
           Petrovičky 156
           Rašovice 177
           Štěpánovsko 215
           Týniště nad Orlicí 5 212

• Počet narozených dětí: 60
z toho: 26 děvčat, 34 chlapců

• Nejčastěji užívaná jména děvčat: 
Viktorie, Alžběta, Dominika, Eliška , chlapců: 
Josef, Vojtěch, Matěj, Petr, Lukáš, Filip                       
          
• Manželství uzavřelo na MěÚ v Týništi 11 párů, mimo 
úřad   28 párů

• V roce 2012 se odstěhovalo 107 občanů, k trvalému 
pobytu se přihlásilo  144 občanů

• Nejstarším občanem města je pan Konrád Kurka z Tý-
niště nad Orlicí

• V roce 2012 zemřelo 81 občanů, z toho:  40 žen, 41 
mužů

Marie Hlavová, matrikářka
                             

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmeno-
vitě paní Sekyrové a paní Michálkové, za milé blahopřání, květiny a 
pěkný dárek k mému životnímu jubileu.

Zdena Muchová

PODĚKOVÁNÍ

Jménem geriatrického centra bych ráda poděkovala všem, kteří 
podpořili koncert Zuzany Stirské a Gospel Time, který se uskutečnil 
30. listopadu 2012 v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Ti, kdo 
přišli, měli možnost se v tomto předvánočním čase zaposlouchat do 
hudebního žánru tzv. gospel, který se vyznačuje dominantní úlohou 
vokálů, převážně s texty náboženské povahy a to zejména křesťan-
ské. S tímto byl i spojen poslech netradičního pojetí vánočních písní. 
Výtěžek, který byl věnován geriatrickému centru, bude využit k ná-
kupu antidekubitních pomůcek pro naše klienty. 

Především bych chtěla vyjádřit poděkování organizátorovi této akce 
Davidu Novotnému, dále panu hejtmanovi Královéhradeckého kraje 
Bc. Lubomíru Francovi a knězi Mgr. Ivanu Havlíčkovi z Týniště nad 
Orlicí, kteří tuto akci zaštítili.

Marie Vacková
ředitelka GC
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KULTURNÍ POZVÁNKY

koncert
Neděle 17. února, 15:00 hodin, divadelní sál kulturního domu 

Jak to bylo s Růženkou
Veselá pohádka autora Stanislava Tomka v podání herců DS 
Maska Česká Skalice. Režie: Petr Škrdla, Cena: 40 Kč 

divadlo
Pondělí 11. února, 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

Čtvrtek 21. února, 9:00 hodin, koncertní sál ZUŠ 

Okresní nesoutěžní přehlídka komorních soubo-
rů s převahou dechových nástrojů 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 25. února, 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

jiné akce

Neděle 24. února, 6:00 – 10:00 hodin, areál  Bobkárna

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

výstavy

Neděle 10. února, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu

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

Sobota 2. února, 19:30 hodin, malý sál kulturního domu

XXI. Ples pracujících
Hraje kapela pana Vlčka. Připraveno je i předtančení.
Vstupné: 40 Kč s místenkou, 10 Kč bez místenky
Vstupenky s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka (tel.č.: 494 
371 335) Srdečně zve MěV KSČM Týniště nad Orlicí

Neděle 24. února, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu

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

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Datum 19. ledna se pro mnoho šestiletých dětí 
z našeho města stalo dnem s velkým D. Budoucí 
prvňáčci, za doprovodu svých rodičů, přišli do 
budovy základní školy k zápisu. Do tříd je uvedl 
Vochomůrka, Maková panenka a Beruška, aby 
si popovídali s učitelkami a splnili nenáročné 
úkoly jimi připravené, které prověřovaly školní 
zralost jednotlivých dětí. Básničky, řazení před-
mětů podle velikosti, určování barev, hledání 
rozdílů u skoro stejných obrázků, s tím vším si 
děti během čtvrt hodiny velmi dobře poradily. 
Odměnou jim závěrem byly dárečky vyrobené 
žáky 3., 4., 5. tříd a školní družiny.
   Zápis proběhl ve třech třídách za účasti deseti 
učitelů a šesti žákyň druhého stupně. Celkem se 
zúčastnilo 65 dětí, zapsáno jich bylo 60. Ti, kte-
ří uvažují o odkladu, pak musí do konce května 
doručit vedení školy zprávu z PPP a od pediatra. 
Všem, kteří se na zápisu podíleli, bych chtěla zá-
věrem poděkovat za přípravu a realizaci tohoto 
dne. Poděkování patří i domu dětí a mládeže, 
odkud jsme měli zapůjčené pohádkové kostý-
my.

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

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

Akce ve Sluníčku - únor 2013

Úterý 5. 2.  17.30 – 19 hod.
TVOŘENÍČKO
ZVÍŘÁTKA Z KVĚTINÁČŮ 
Podvečerní dílna pro děti s rodiči. Nedělejte si nepořádek doma, 
přijďte ho udělat k nám! Vyberte si své oblíbené zvíře a udělejte si ho 
z květináčku. Cena 30 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, pro-
sím, předem.

Středa 6. 2. 17.30 – 19 hod. 
TURNAJ V DOMINIONU  
Tréninkový turnaj před oficiálním turnajem, přijďte se seznámit s vy-
branými kartami!

Úterý 12. 2. 17.30 – 20 hod.  
úterní PEDIG
  
Čtvrtek 14. 2. 17 – 19.30 hod.
čtvrteční PEDIG   
Dílny pro začátečníky i pokročilé, přijďte se k nám zamotat do prout-
ků. Přihlaste se předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Sobota 16. 2. 15 – 18 hod.  v tělocvičně U Dubu

TRADIČNÍ DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL

Těšíme se na všechny masky, připravené jsou soutěže a hry pro děti 
i doprovod, soutěž masek, tombola a předtančení našich kroužků. 
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek v DDM od 4. 2. vždy v pondělí a ve středu 10 
– 18 hod. nebo po dohodě přes email nebo telefon.

Úterý 19. 2. 17.30 – 19 hod. 
TVOŘENÍČKO – SLANÉ TĚSTO  

Podvečerní dílna pro děti s rodiči. Nedělejte si nepořádek doma, 
přijďte ho udělat k nám!
Vlastní příprava těsta a modelování originálních dekorací. Cena 30 Kč 
+ spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Čtvrtek 21. 2. od 17 hod. 
MINISTAR 2013 
3. ročník pěvecké soutěže pro jednotlivce, páry i skupiny. Přijďte po-
vzbudit své kamarády a spolužáky nebo se ještě honem sami přihlas-
te! Vstupné dobrovolné.

Pátek 22. 2. od 18 hod.  
VEČERNÍ HERNÍ KLUB  
V naší nabídce her je přes 80 krabic plných figurek, karet, herních plá-
nů a pravidel. Naučíme vás kteroukoliv z nich na místě. Přijďte si užít 
pohodový večer do Sluníčka! Vítáme i nováčky ve hře Dominion, po 
pátečním tréninku bude pro vás sobotní turnaj zajímavým zpestře-
ním. Přijít může kdokoliv, nabízíme i možnost přespání.

Sobota 23. 2. od 10 hod.  
DOMINION TOUR  
Jeden z hlavních turnajů série Dominion tour, série turnajů po celé 
republice, ze kterého lze postoupit přímo do celostátního finále. Zá-
jemci se mohou zúčastnit nejen pátečního tréninku, ale i středečních 
podvečerních setkání v herním klubu Pohoda. Hru vás naučíme bě-
hem 5 minut. Hra je vhodná pro děti, mládež i dospělé, přijďte rozšířit 
naše řady! Startovné 30 Kč.

Úterý 26. 2. 17.30 – 20 hod. 
FIMO – váleček s květinovým motivem nebo smajlíkem 
Dílna vhodná pro starší děti, dospělé nebo děti do 10 let s doprovo-
dem. Vyzkoušíme další možnosti polymerové hmoty. Cena 60 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Zápisné 50 Kč vybíráme při zapsání dítěte do 
seznamu a je NEVRATNÉ. Závazně se přihla-
šovat můžete již nyní emailem, telefonem 
nebo přímo v DDM. Podrobnější informace 
k jednotlivým táborům dostanete přímo v 
DDM nebo na 725435732.
                 
29. 6. – 9. 7. TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY 
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho 
druhu, ale i táborničením, výlety, výtvarnými 
technikami a dobrou partou. 

29. 6. – 4. 7. 1. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR 
MADAGASKAR 
Tábor určený dětem od předškoláků do 3. 
třídy. Cesty na kolech, pěšky i vlakem, celo-
táborová hra na motivy filmu Madagaskar, 
ubytování a stravování v DDM. Možnost cho-
dit spát domů. 

8. – 10. 7. PŘEŽITÍ – SOUSTŘEDĚNÍ
Třídenní akce zaměřená na lanové aktivity, 
paintball, airsoft, nocování v přírodě a další 
náročné činnosti. Jen pro sportovní a zdatné 
účastníky.

13. – 25. 7. PAVLATOVKA – ČASOSTROJ
Pro děti a mládež 7 – 15 let. Pobyt v areálu 
Pavlatova louka v Novém Městě nad Metují. 

Ubytování v chatičkách, strava 5x denně, ce-
lodenní pitný režim. Pobyt v přírodě, sport, 
hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi, 
soutěže a celotáborovka ve světě fantazie, s 
cestováním v čase, plná legrace a netradič-
ních setkání. 

3. 8 – 10. 8. TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI 
HAŤAPATLOF 
Pobyt v rekreačním areálu Ostružno u Jičína. 
Ubytování v chatičkách, strava 5x denně, ce-
lodenní pitný režim. Táborový program pro 
děti (4 – 12 let) i pro rodiče (či prarodiče), 
někdy zvlášť a někdy dohromady. Možnost 
vlastní volby programu. Pro děti cesty pří-
rodou, soutěže, hry ve skupině, pro dospělé 
sport či výtvarno, společné haťapatlofské od-
polední akce a hlavně legrace a letní pohoda. 
Nejdůležitější je váš společný čas a společné 
zážitky. 

5. – 9. 8. 2. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR
LETEM SVĚTEM
Tábor určený dětem od předškoláků do 3. 
třídy. Cesty pěšky, vlakem nebo autobusem, 
celotáborová hra s cestováním po světě, uby-
tování a stravování v DDM. Možnost chodit 
spát domů. 

12. – 16. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
STRAŠIDÝLKA   
Táborový program denně od 8 do 16 hod. 
se zajištěnou stravou a pitným režimem pro 
děti z 1. stupně ZŠ. Hry a soutěže v DDM, vý-
lety vlakem.

16. – 19. 8. ROSEGIRLS SOUSTŘEDĚNÍ
Taneční soustředění dívek z taneční skupiny 
Rosegirls, kde se nebude jen tančit, ale i spor-
tovat, soutěžit a hrát. Ubytování a stravování 
ve Sluníčku. 

20. – 24. 8. 3. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR
ŠMOULÍ PIDIMINI
Sportovní tábor pro dívky 1. – 5. třída, zamě-
řený na všeobecný sportovní rozvoj, míčové 
hry a barevný minivolejbal, zázemí v DDM. 
Program je samozřejmě především sportov-
ní, ale nebude chybět ani celotáborovka a 
legrace. Možnost chodit spát domů. 

24. – 28. 8. VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Soustředění našich volejbalistek před pod-
zimní sezónou. 

LETNÍ TÁBORY 2013
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti
prosinec 2012

Dne 2. 12. 2012 v 11:45 
hod. bylo přijato oznámení o 
poškození okrasných dřevin 
– tují v ulici Nádražní, které 
bylo způsobeno neznámými 
vandaly v noci ze dne 1. 12. na 
2. 12. 2012. Jakožto přestupek 
proti majetku je věc městskou 
policií evidována a šetřena. 

Dne 8. 12. 2012 v  18:30 hod. 
byl na základě telefonického oznámení obyvatelky bytového 
domu proveden v ulici Družstevní odchyt netopýra, který se 
nacházel ve společných prostorách suterénu domu. Zvíře bylo 
předáno do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ZO 
ČSOP JARO Jaroměř.  

Dne 8. 12. 2012 v 22:00 hod. Policie ČR požádala o výpomoc 
při prověření oznámení, že z jednoho bytu v bytovém domě v 
ul. Komenského je slyšet nehorázný hluk a křik. Strážníky bylo 
na místě zjištěno, že původcem hluku byl jeden z obyvatelů 
předmětného bytu, který se domů vrátil v podnapilém stavu 
a ztropil hádku. Muž byl uklidněn, záležitost byla projednána 
s rodiči. 

Dne 14. 12. 2012 v 23:22 hod. bylo přijato oznámení, že na 
Mírovém náměstí leží ve sněhu na chodníku žena, která je bez 
bot, promočená, prokřehlá a neschopná řeči. Žena byla převe-
zena na služebnu, kde ji byla společně s kolegy z Policie ČR po-
skytnuta pomoc a  následně jí byla  přivolána lékařská služba. 

Dne 14. 12. 2012 v 23:49 hod. bylo přijato oznámení, že v 
jednom z barů na Mírovém náměstí došlo ze strany hosta k 
poškození zařízení baru. Mezi pachatelem a provozovatelem 
baru došlo na místě k úhradě způsobené škody. Věc dále již 
nebyla řešena.

Dne 17. 12. 2012 v 14:10 hod. ze strany personálu prodejny 
přijato oznámení o krádeži zboží, které se dopustil mladý muž 
v prodejně potravin COOP na sídlišti U Dubu dne 15. 12. 2012 
okolo 10:00 hod., přičemž byl personálem odhalen, zboží vrátil 

a prodejnu opustil. Provedeným šetřením ze strany městské 
policie bylo zjištěno, že v případě osoby podezřelého je s ohle-
dem na skutečnost, že byl v posledních třech letech za obdob-
ný čin odsouzen, dáno podezření z trestného činu krádeže. Z 
tohoto důvodu byla věc oznámena věcně příslušné Policii ČR. 

Dne 21. 12. 2012 v 22:55 hod. bylo přijato oznámení, že v 
prostoru před vjezdem do Semenářského závodu v ulici Za 
Drahou stojí vozidlo a jeho posádka značně hlučí, hází petar-
dy, tedy jejich chování neodpovídá pokročilé době, kdy za 5 
minut má již být noční klid. Na místě byla strážníky zastižena 
zmíněná skupina osob, která již před příjezdem hlídky městské 
policie svou hlučnou zábavu ukončila. Provedenou kontrolou 
bylo zjištěno, že vozidlo je ve špatném technickém stavu a 
jeho řidič pod vlivem alkoholu. Strážníky byla zakázána jízda. 

Dne 22. 12. 2012 v 02:03 hod. telefonicky oznámila obsluha 
baru Montana na Mírovém náměstí, že v baru došlo ke rvačce 
mezi hosty a jeden z aktérů zůstal ležet na zemi. Po příjezdu 
na místo byl strážníky před barem zastižen značně zakrvácený 
muž, který se chtěl z místa vzdálit. Vytěžením personálu bylo 
zjištěno, že se jedná o původce konfliktu a muže, který na chví-
li zůstal ležet na podlaze baru. Muž byl strážníky z místa kon-
fliktu odvezen, zajištěno lékařské ošetření a věc byla jako pře-
stupek proti veřejnému pořádku řešena blokovou pokutou. 

Dne 31. 12. 2012 v 19:15 hod. byl strážníky převzat pes ple-
mene chodský ovčák, který se dle sdělení nálezce vytrhl maji-
teli v průběhu ohňostroje v ulici Mostecká. Dne 1. 1. 2013 byl 
pes předán majiteli. 

Dne 31. 12. 2012 v 20:50 hod. byla hlídka městské policie 
přivolána na jednu z ubytoven, neboť jeden z obyvatel již delší 
dobu nevyšel ze svého pokoje, vstupní dveře jsou uzamčené, 
klíč ponechán v zámku dveří a z pokoje je slyšet slabé volání. 
Vstupní dveře do pokoje byly strážníky vyraženy a za těmito 
byl nalezen na podlaze nájemník ve špatném zdravotním sta-
vu. Strážníky byla okamžitě poskytnuta první pomoc a na mís-
to přivolána rychlá zdravotnická služba. Po odvozu osoby byl 
pokoj zajištěn a uzavřen úřední uzávěrou.  

Martin Štěpánek
velitel městské policie

Kosmetický salon *OLGA*
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803 (bývalá Porska)

* Nechte se hýčkat v příjemně a moderními  přístroji vybaveném kosmetickém salonu
* Čeká Vás komplexní kosmetické ošetření přírodní kosmetikou a účinné ošetření  kosmetickými 

přístroji (ultrazvuk, dermabraze,ozonizér,UV lampa) 
* Poradenství v péči o pleť je ZCELA ZDARMA

Těší se na Vás Olga Fedrselová 
www.kosmetikaolga.cz, Mobil : 728 513 002
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a 
uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 
Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy 
neuvidíte.“
2. Mojžíšova, 14,13

Lid, který se dal na cestu ke svobodě, si 
stále není jist, jestli udělal dobře. Egypt, 
to bylo nevolnictví, svištěly tam důtky a 
do systému donucování zapojili Egyp-
ťané i izraelské dozorce. V hrnci tam ale 
někdy měli maso, a tak někteří začali 
reptat, že lépe je žít v Egyptě, než umřít 
na poušti. Mojžíš, dobrý vůdce lidu, po-
vzbudil malověrné. Nebojte se! Jeho slo-
va míří nejen k lidem, kteří mají strach 
z nájezdu faraónových jezdců. Míří i k 
těm, kdo mají strach, že se vydali neper-
spektivní cestou, když vyšli ke svobodě. 
Vydržte! Hleďte na spásu, která teprve 
bude! To zlé, co bylo, pomine, Egypťa-
né už nebudou. Je možné ale ten výrok 
přeložit i tak, že budou, ale už je budete 
vidět jinak, už pro vás nebudou nebez-

pečím, ani vnějším, ani vnitřním, už se 
vám po otroctví stýskat nebude. Hlavu 
vzhůru, Hospodin osvobozuje nejen od 
otrokářů, ale i od naší záliby v jistotách, 
které nestojí za to, které jako jistoty jen 
vypadají.

Děkujeme ti, Pane, že jsi i náš národ vy-
vedl už mnohokrát z poddanství. Dávej 
nám na to nezapomínat, abychom do 
dalšího neupadli. Prosíme také o svo-
bodu od otročivých sil v našem nitru. 
Amen.

Píseň:
1. Vítězi k poctě zpívejme, velebme jej 
hned z rána, v radosti spolu slavme dnes, 
den vzkříšeného Pána. Radujme se, ve-
selme se, chválu vzdávejme.
2. Obětí, kterou dokonal, tam na oltáři 
kříže, Kněz pravý Bohu nazpět dal, co dr-
žel světa kníže. Radujme se, veselme se, 
chválu vzdávejme.
3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho 

pýše, vyvedla nás ven z poroby faraono-
vy říše. Radujme se, veselme se, chválu 
vzdávejme.
4. Úzkostmi moře Rudého prošli jsme v 
jeho síle, Beránek zve nás k hostině, ob-
lecme roucho bílé. Radujme se, veselme 
se, chválu vzdávejme.
5. Proniká temnem světla svit, bázeň 
zahání víra. Tvé jméno chválí Boží lid, ó 
tvůrce všehomíra. Radujme se, veselme 
se, chválu vzdávejme.
Píseň č. 667 z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku (podle Ambrože Milánského 
M. Rejchrt)

Srdečně zveme v únoru (modlitebna 
ČCE, V. Opatrného 58):
10.2. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou
24.2. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou, od 16 h Zpívání rodin s dětmi

Připravil Jaroslav Matuška

Dopoledne Odpoledne

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

Němčina pro dospělé od 16hod.
Herna 16:00 - 18:00hod.

Úterý Rolnička I. 9:45 - 10:30hod.
Rolnička II. 10:30 - 11:15hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

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

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

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna 14.2.

Herna 16:00 - 18:00hod.

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

Anličtinka pro děti 15 - 16hod., AJ pro dospělé 16 - 18hod.
Herna 16:00 - 18:00hod.
Biblická rodina pro děti od 16hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc únor 2013
Pohádkové téma měsíce: Pejsek a kočička

Další akce v únoru:
  4.2. (Po) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO
7.2. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Valentýn – mýdlová srdíčka
7.2. (Čt) BESEDA s paní Jiřinou Bednářovou, Wellnes poradkyní v centru zdraví a výživy. Téma: správné stravování a zdravý zdra-
votní styl. Analýza stavby těla, ideální váha ...atd., od 20:30 h.
11.2. – 15.2. (Po-Pá) Karnevalový týden v MC Ratolest
13.2. (St) Karneval, sál v Divadle, od 16:00 h.
14.2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
21.2. (Čt) ODPOLEDNÍ DÍLNA pro děti i rodiče, od 16:00 do 19:00 h, téma: drátkování
27.2. a  1.3. (St,Pá) Zimní Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Zimní říkanky

Prudkým větrem v zádech hnána
přišla – nikým nepozvána-

Zimní královna.
Ťuk, ťuk, klepe na okna.

„Vyndat brusle, lyže, sáňky,
čekají vás radovánky!“

Podzim skončil dobu vlády.

Do dalšího zimního měsíce – úno-
ra – vcházíme s veselou zimní bás-
ničkou z knihy Evy Beranové, Jany 
Rychetské a Pavla Dolejšího Čtve-
ro ročních období. A abychom si 
zimu opravdu užili, tak ještě jednu 
bíle malovanou.

Paní zima na trůnu
z rampouchů má korunu.

Pevnou rukou kraluje,
vše na bílo maluje.

Cožpak jiná barva není
pro ni žádné potěšení?

Dýchne. Hned jsou na okénku
v koutku naší zahrádky
po nich ani památky...

Zima chce nám dokázat,
že umí též malovat.

Vy se ptáte, my odpovídáme...

• Od kolika let může dítě navštěvovat dětské 
oddělení?
Dětské oddělení mohou navštěvovat i malé děti 
v doprovodu rodičů. Chtějí-li si půjčovat knížky, 
musí být rodič zaregistrován v dospělém oddě-
lení. Dětský čtenářský průkaz zpravidla vystavu-
jeme dětem od tří let nebo na přání rodičů.
V 1. třídě při předávání pololetního vysvědčení 
probíhá akce „pasování na čtenáře“ naší knihov-
ny a malý čtenář si může zdarma na dočasnou 
průkazku půjčovat knihy až do konce prázdnin. 
V září pak dostává vlastní průkaz a musí si již 
uhradit roční poplatek, tj. 50 Kč.
 
• Od  kolika let může žák navštěvovat dospělé 
oddělení?
V 15 letech po přestupu ze základní školy na uči-
liště nebo střední školu navštíví žák dospělé od-
dělení s občanským průkazem a potvrzením o 
studiu. Potom mu vystavíme nový průkaz v od-
dělení pro dospělé. Pokud chce dospělé odděle-
ní navštěvovat již ve 13-14 letech, vyžadujeme 
písemný souhlas rodičů, že může toto oddělení 
navštěvovat. 

• Jaké jiné aktivity probíhají v knihovně pro 
rodiče a děti?
Dětské oddělení pravidelně navštěvuje jednou 
za měsíc mateřské centrum Ratolest.  Pro ma-
minky s malými caparty je zde připraven krátký 
program. V dětském oddělení také v dopoled-
ních hodinách pořádáme tématické  pořady 
pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy z 
Týniště n.Orl., Albrechtic n.Orl., Ždáru n.Orl., Lípy 

n.Orl. atd.
Mimo tyto aktivity pořádáme také Noc s An-
dersenem, Den pro dětskou knihu a společně s 
dospělým oddělením Březen měsíc knihy a na 
podzim Týden knihoven nebo výstavy výtvar-
ných prací.

• Co vše zjistíme o knihovně v pohodlí domo-
va?
www.knihovnatyniste.cz  jsou naše internetové 
stránky. Obsahují informace o všem, co potřebu-
jete vědět (chystané a probíhající akce, půjčovní 
dobu, kontakty, on-line katalog) Obsahují také 
samostatné webové stránky pro dětské odděle-
ní, tzv. Emílkův dětský web.
On-line katalog vám podá ucelený přehled celé-
ho knižního fondu naší knihovny. V něm si mů-
žete z domova zamluvit právě půjčenou knihu, 
prodloužit své knihy a časopisy, jestliže nemůže-
te knihovnu navštívit osobně. V případě zájmu 
vás rádi s katalogem seznámíme. 

• Mohu si zpracovat referát do školy?
V dětském oddělení si na počítači či notebooku s 
připojením na internet můžete zpracovat referát 
a následně si ho nechat černobíle nebo barevně 
vytisknout. Pokud máte počítač doma a nemáte 
jen tiskárnu nebo vám z nějakého důvodu ne-
funguje, můžete si zpracovaný referát u nás pou-
ze vytisknout. Děti si u nás také mohou nechat 
okopírovat sešity, omalovánky, obrázky apod.
Připomínáme, že pro kopírovací a tiskové služby 
nemusíte být registrovaným čtenářem! 

Děti, ahoj u nás v knihovně

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

O syrečkách na hradě

Až budete na své cestě za lyžováním v Orlic-
kých horách projíždět Skuhrovem nad Bělou, 
vzpomeňte si, že v dávných dobách tu zdejší 
hrad bránili nejenom luky a šípy, ale také po-
mocí kuchyňského náčiní a syrečků. 

To bylo tehdy, když na Skuhrově správcoval 
purkrabí Diviš. Jednoho dne obdržel zprávu, 
že se k nim chystá vzácná návštěva pánů z 
Rychnova. To pro skuhrovské znamenalo je-
diné - začít s úklidem a zdobením hradu a 
přípravami na důstojné pohoštění. Jak býva-

lo zvykem, ženy zůstaly doma a staraly se o 
kuchyni, kdežto muži se vydali do lesů na lov. 
Celá mužská posádka zrovna procházela zá-
krutou pod nedalekým hradem Klečkovem, 
když je zahlédla tamní stráž a rychle o tom 
podala hlášení svému pánu. „Ha!“, pomyslel si 
Klečka, „Skuhrov je nestřežen, všichni chlapi 
pryč, to je výborná příležitost vyrazit na lup!“ 
Avšak skuhrovské ženy se nenechaly zasko-
čit. Na hradbách hlídala děvečka Manda a ta, 
jakmile spatřila neznámé jezdce připravené k 
boji, hned spustila poplašný křik: „K střílnám, 
holky, miřte dobře a ukažte jim, co dove-
dem!“ Ženy se nejdříve chopily kopí, luků a 
šípů, ale když střely došly, začaly na zloděje 
házet hrnce, džbery, štoudve, mísy, zkrátka 
vše, co bylo po ruce, a nakonec – syrečky. Vo-
ňavá munice ulpívající za krkem, ve vousech 
a na šatech nakonec donutila Klečku zavelet 
k ústupu. Takový urputný odpor lapkové sku-
tečně nečekali. S ostudou uprchli z Podorlic-
ka a už nikdy se tu neukázali.
Hrad Skuhrov vznikl spolu s dalšími dvěma 
výše položenými hrady Klečkovem a Hlod-
ným někdy na přelomu 13. a 14. století v 
souvislosti z kolonizací kraje na horním toku 

Bělé. Založil jej pravděpodobně Tas, přísluš-
ník moravského rodu z Meziříčí. Po něm hrad 
získal Půta starší z Častolovic a jako poslední 
významný majitel se uvádí Jiří z Poděbrad. 
Tento panovník sváděl boje se zemským 
škůdcem Janem Koldou mladším ze Žampa-
chu a je tudíž možné, že pověst o syrečkové 
bitvě pochází právě z tohoto období. Roku 
1558 se o Skuhrovu píše už jako o hradu pus-
tém. Jeho skromné pozůstatky v podobě te-
rénních nerovností a částí zdiva se nacházejí 
na skalnatém výběžku nad obcí v blízkosti 
zdejšího kostela. Celý hradní areál je velmi 
dobře přístupný díky železným lávkám, které 
nás převedou z předhradí přes dva hluboké 
příkopy až k dřevěné rozhledně stojící v hlav-
ní části bývalého hradu. Z rozhledny, posta-
vené v roce 2001, je kvůli vzrostlým stromům 
pouze omezený výhled, a proto je nynější 
období k návštěvě hradu Skuhrova určitě 
nejpříhodnější.

Text a foto: Adam Prokeš
Literatura:
František Musil, Ladislav Svoboda. Hrady, zámky a tvrze okresu 
Rychnov nad Kněžnou, Grantis, Ústí n. Orl. 1998
Josef Juza a kol. Pověsti z Orlických hor a Podorlicka, Státní okresní 
archiv Rychnov n. Kn. 2002 
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Rok 2012 nedávno zavřel své pomyslné 
dveře a otevřel nové, ale i tak mi dovolte 
zavzpomínat ...

Vraťme se v čase do měsíce srpna. Rych-
novský dětský sbor odjíždí na tradiční 
prázdninové soustředění a hlavní náplní 
jsou vánoční koledy, pro mnohé z vás asi 
nepochopitelné, ale ve sborovém životě 
je to takřka běžná věc. Nemýlím-li se, ze 
ZUŠ v Týništi se během srpna linuly tóny 
saxofonů, trubek a pozounů hrajících také 
známé české vánoční koledy ve swingové 
úpravě. Nebojte se, to jen Mladý týnišťský 
big band pilně cvičil. Zdá se vám program 
obou těles podobný? Pokračujme...
Konec srpna a měsíc září se nesl v duchu 
natáčení. Mladý týnišťský big band odjíždí 
směr nahrávací studio v Hradci Králové a 
pro Rychnovský dětský sbor se připravu-
je improvizované studio v sále týnišťské 
ZUŠ. Pro sboristy bylo natáčení velkým 
„vzrůšem“, během jednoho dne se vystří-
dalo v sále přes 150 dětí (od prvňáčků přes 
středoškoláky až po dospělé zpěvačky a 
zpěváky). Mnoho zpěváčků nemělo ani 
ponětí, co slovo natáčení znamená, natož 
obnáší. Největším problémem bylo vydr-
žet stát bez hnutí a vrtění se.
Je tu měsíc říjen. Konečně ty velké plá-
nované oslavy vypuknou. Myslím, že pro 
vás nebude překvapením, když napíši, že 
se jednalo o narozeninové oslavy obou 
seskupení. Přesně tak, slavila se „dvacka“. 
Sbor a big band spolupracují již od roku 
2004, a proto bylo velmi jednoduchým a 

milým řešením slavit kulaté narozeniny 
společně a jak jinak než muzikou. Obě tě-
lesa si ve svých mateřských městech pro 
vás, posluchače, připravila výroční kon-
certy s mnohými překvapeními, velkou 
dávkou úsměvů a nekončícím potleskem 
všech přítomných, za což vám z celého 
srdce děkujeme!
V listopadu jsme si od společného koncer-
tování odpočinuli, ale jen proto, abychom 
se na sebe těšili v prosinci. Jak již bylo zmí-
něno výše, sbor i big band se vrhly na natá-
čení, ale neobjasnila jsem vám čeho. Chtěli 
si dát pod stromeček dárek v podobě spo-
lečného CD. Zdařilo se a 9. 12. se křtilo prv-
ní společné vánoční CD - Swingové vánoč-
ní hody. Pokud si myslíte, že spolupráce 
dětského sboru a big bandu je běžná, jste 
na omylu. Pro většinu muzikantů je velmi 
složité pochopit swingové frázování, a tak 
si dokážete představit malé prvňáčky, sot-
va znající písmenko A, jak „swingují“. Zvlád-
li to na výbornou a právě ti naši nejmenší 
jsou na CD tím okouzlujícím a nejmilejším.  
CD je velmi netradiční a, řekněme, zcela 
ojedinělé. Společný vánoční program jsme 
představili posluchačům v Rychnově, Tý-
ništi a ve Vamberku.
Těmito vánočními koncerty jsme pro rok 
2012 ukončili spolupráci mezi sborem a 
big bandem, ale nebudu jistě daleko od 
pravdy, že se zanedlouho na jednom jeviš-
ti opět setkáme!
Nemohu psát za všechny členy sboru, je-
likož opravdu každý to cítí a vidí jinak. Za 
sebe ale mohu říci, že i když to bylo časo-

vě náročné a někdy až vyčerpávající, co se 
týče organizace (měla jsem možnost být 
u celého procesu příprav kolem oslav), 
konečný výsledek, ta pomyslná třešnička 
na dortu, v podobě samotného koncertu, 
vždy stál za to. Z pozice sboristky, jelikož 
jsem členkou Carminy alty (což je sbor 
absolventů), to jsou pocity plné emocí a 
dojetí a vlastně hrdosti, že jsem mohla 
být přítomna na podiu a předávat muziku 
ostatním. Musím ale přiznat, veškeré ty do-
jmy a pocity jsem si neuvědomila ihned po 
koncertech, to ze mě pouze spadl kámen 
zodpovědnosti, ale objevily se nedávno, 
když jsem si pomocí fotek a DVD zázna-
mů přehrávala ty okamžiky znovu a i po té 
době byly intenzivní.
Věřte mi, že nebyla hezčí odměna pro mě 
než vidět úsměv spojený s dojetím u obou 
zakladatelů těles Karla Štrégla a Pavla Pla-
šila. Přeji si, aby nikdy neměli pocit, že je-
jich dvacetiletá práce je či byla zbytečná, 
že si jich nikdo neváží. Právě oni dva vtiskli 
kapele či sboru vlastní tvář, zvládli je or-
ganizačně a musejí je umět úspěšně řídit. 
Ale to nejdůležitější a nejtěžší bylo dát 
dohromady kolektiv, umět ho zapálit pro 
své představy a zvládnout je ukočírovat. U 
obou se mi potvrdila myšlenka, že čím víc 
toho člověk umí, tím dokáže být skromněj-
ší a že velcí kumštýři (umělci) bývají proto 
i velkými lidmi.
Závěrem mohu napsat za všechny, že to 
byly příjemné a každodenně se neopaku-
jící okamžiky v našich životech.

Za RDS Tereza Myšáková

O NÁS...PRO VÁS...
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Křivice aneb jak to bylo před sto lety

Jména obyvatel Křivic

Vesnice je jako živý tvor. Stárne, mění se. Ti, 
kteří v ní žijí celý život, si ani neuvědomují, 
že na začátku jejich životní pouti byla vesnice 
zcela jiná, než když mají převážnou část živo-
ta za sebou. Přijde-li však rodák po několika 
desítkách let domů, pojednou shledá, že se 

jen s námahou vyzná a někdy vůbec nevyzná 
ve jménech obyvatel, kteří mu byli za jeho 
mládí přece tak důvěrně známí. 
U Křivic tomu není jinak. Pokusil jsem se 
zrekapitulovat zajímavou změnu křivických 
jmen za posledních padesát let. Podotýkám, 
že jediným mým vodítkem je vlastní paměť 
a bylo-li by třeba něco změnit nebo doplnit, 
ať se na mne staří přátelé, pokud v Křivicích 
ještě žijí, nezlobí...
Naše vesnička je krásná. Projel jsem skoro 
celou Evropu, ale stanu-li na Křivině a podí-
vám se dolů na kostel a na těch pár desítek 
stavení kolem a na pole ze všech stran obklo-
pená lesy, říkám si, že u nás je to stejně jen 
nejlepší.
Těsně před první světovou válkou a po ní 
byla v Křivicích jména, která zcela zmizela. A 
aby nezapadla v zapomenutí, tady jsou: Ra-
šek – Kubec švec – Černý – Čapek švec – Šolín 
– Tošovský – Voborník krejčí (hrbatý) – Vaně-
ček – Charvát švec – Zaněk – Šenk – Pumr 
– Dusbaba – Stodůlka – Vidrma – Mráz kovář 
– Potoček – Cvejn – Kováříček – Mráz kovář – 

Martínek hrobař – Jelen – Čtvrtečka – Hloupý 
obchodník (syn Horný) – Pluhař šenkýř – Tro-
jan – Dvořák – dost a dost krásných českých 
jmen na těch asi šest desítek domovních čí-
sel, které tenkrát Křivice měly. Některé chalu-
py a statky, i když tam už majitel není, si udr-
žely názvy jako U Richtrů, Dvořáků, Potočků, 
takže i ti nejmladší se v tom vyznají.
Do dnešního dne jistě zmizela už další jména, 
ale to je kapitola, kterou už sám neznám...

Silnice do Křivic

Ti, kteří dnes v Křivicích sednou do embéčka, 
renaulta, či jiného auta, jimiž se to ve vesnici 
jen hemží (o motorkách ani nemluvě) a jsou 
po nové asfaltce za pět minut v Týništi, si asi 
nedovedou představit, jak to vypadalo do 
konce první světové války. Křivicemi tehdy 
vedla jediná silnice – spíš kamenitá silnič-
ka – z Ostašovic, dále kolem evangelického 
hřbitova, po „důlnících“ ke špici obory, tam 
se zatáčela v pravém úhlu doprava a na Bo-
lehošť, přičemž tak navazovala na silnici Tý-
niště-Bolehošť. 
Z Týniště se povoz dostal jen písčitou cestu, 
která byla na některých místech tak rozjež-
děná, že se kola hluboko bořila. Na „Labském 
kopci“ byly dokonce dvoje propadlé koleje. 
Křivičtí sedláci měli dlouhé opratě, sami šli 
nahoře lesem a koně se dole bořili do písku. 
Pěší Křivičáci nechodili po cestě. Měli vyšla-
panou stezku vedle cesty lesem. „Návěšťáci“ 
nechodili přes „draha“, nýbrž „po stezkách“. 
Přelezli plot za „domkem“, šli loukami, do lesa 
vstoupili za Blahníkovými, kteří tam vedle Šo-
tolových tehdy bydlili a vyšli na cestu až sko-
ro uprostřed lesa mezi Křivicemi a Týništěm. 
Cesta tehdy trvala skoro hodinu. 
Pak se začala kolem roku 1920 stavět silnice. 
To bylo mezi kluky pozdvižení. Z lomu pod 
Ostašovicemi – teď už zarostlého lesem – se 

vozil kámen, my jsme ho roztloukali na kost-
ky a vydělali si nějakou korunu. Chodil jsem 
tehdy do týnišťské měšťanky a pamatuji se 
dobře, jak jsme se vozili na kolejničkách a jak 
nás hlídač honil po lese. 
Konečně se jednoho dne Křivičáci dočkali 
silničního spojení s Týništěm, začalo přibývat 
kol a vzdálenost se vůčihledně zkracovala.

Názvy křivických polí 

Křivice jsou prastarou vesnicí. Jak pomalu 
kolem kopečku, na němž byl kdysi dávno 
postaven dřevěný kostelík, rostla roubená 
stavení krytá došky, jak se kolem rozšiřovala 
pole, dostávaly určité jejich části své názvy 
pro lepší orientaci obyvatel. A právě na těch 
názvech je názorně vidět jejich starobylost.
„Klučoviny“ vznikly v dávnověku, kdy v těch 
místech jistě stál hluboký prales, v němž se 
vedle jelenů, zubrů a další zvěři proháněli i 
vlci, medvědi, rysi a který musel být „klučen“, 
tedy vysekán, vypálen a hákem zpřevracen, 
aby vzniklo pole. Dnes jsou meze přeorány 
a nebude dlouho trvat, staré názvy vezmou 
zasvé.
Kdo bude vědět, že „Na farách“ bylo pole, 
které vrchnost připsala křivickému kostelu a 
jež si chudí lidé najímali od fary?
Pokud jsem názvy luk a polí v paměti kolem 
Křivic udržel, tady jsou: Na zálučí – Na mlace 
– Pod Křivinou – Na farách – V klukovinách 
– Přední důlnice – Zadní důlnice – Na cim-
bálku – V ochoze – Na zelnicích – U hřbitova 
(evangelického) – Na štěpnici – U pazderny 
– U močidel atd.
Pazderna byla bouda, kde se pracovalo se 
lnem, močidla (v Klučovinách) sloužila k má-
čení lnu, tedy plodiny v Křivicích už dávno 
nepěstované.

GERIATRICKÉ CENTRUM

V současné době jsou sociální služby v 
našem městě nerozlučně spojeny s ge-
riatrickým centrem, což bylo původním 
záměrem. Vzniklo městské zařízení, kte-
ré umožňuje důstojné bydlení pro seni-
ory, ale také zajišťuje komplexní sociální 
služby pro obyvatele našeho města.  

Mnozí pamatují na jeho vybudování a 
slavnostní otevření v září roku 1996. Ani 
se nechce věřit, že od té doby uběhlo už 
sedmnáct let. Celý objekt se skládá z ně-
kolika budov, které na sebe plynule na-
vazují. První a druhá část budovy slouží 
klientům domova pro seniory, kterým 
naši pracovníci poskytují celodenní soci-
ální i zdravotní péči. V třetí části budovy 

je umístěn dům s pečovatelskou služ-
bou tzv. DPS. Zde jsou situovány byty 
zvláštního určení pro seniory a zároveň 
zázemí pečovatelské služby. Ta zajišťuje 
potřebnou pomoc obyvatelům těchto 
bytů, ale i klientům v našem městě a v 
okolních obcích. V rámci geriatrického 
centra se podařilo založit denní stacio-
nář. Tato služba poskytuje zázemí senio-
rům, kteří do centra docházejí přes den a 
poté se opět vracejí domů. 

Sociální služby jako takové mají za se-
bou dlouholetý vývoj, kdy se změnila 
jejich podoba, náplň, rozsah a charakter. 
Nejvýznamnější změny přinesl zákon o 
sociálních službách z roku 2006. Defi-

noval jednotlivé sociální služby, stanovil 
pravidla a podmínky, které poskytovatel 
při zajištění péče musí splňovat. Menší 
služby zanikly, protože v dané podobě 
nemohly naplnit všechny zákonné po-
žadavky. Změny nastaly také v našem 
zařízení, kdy se přestaly zajišťovat pře-
chodné pobyty. Stávající služby získaly 
pevnou pozici v síti sociálních služeb v 
našem kraji a snaží se trvale zvyšovat 
kvalitu poskytované péče. Jedná se o 
domov pro seniory, denní stacionář a 
pečovatelskou službu. Rádi bychom vám 
prostřednictvím Zpravodaje postupně 
jednotlivé poskytované služby více při-
blížili a seznámili s jejich činností. 

Bc. Lýdie Plančíková
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Chovatelé v Týniš-
ti nad Orlicí oslaví 
letos v červnu vý-
znamné výročí -100 
let organizovaného 
chovatelství v Tý-
ništi nad Orlicí. Je 
zajímavé se sezná-
mit s historií vzniku 
organizace, jejími 
problémy, starostmi 
a radostmi. Zprávy 
čerpáme z kroniky 
organizace, jejímž 
prvním pisatelem 
byl  p. Vít Kudláček, 
ředitel národní ško-
ly v Rašovicích. 
První se začali spol-
čovat holubáři. 
Holubi se chovali v 

holubnících pod krovy domků, stodol a chlévů. Jen někde na 
statku byl postaven holubník na kůlu uprostřed dvora. Ve vý-
chodních Čechách se hojně chovali holubi - staváci bělošpicí. 
Staváky byli nazýváni proto, že s výrazným tleskáním vzlétli do 
výšky, pak přiložili křídla nad trupem k sobě a „stavěli“ (padali) 
dolů. Nad zemí opět křídla roztáhli a celou podívanou opako-
vali. V té době se stavění holubů velmi oceňovalo. 
V našem kraji se hojně chovali staváci bělošpicí - dnes nazýva-
ní bělokosí, kteří měli koncová pera v křídlech bílá, a při slože-
ném křídlu bylo vidět pod barevným peřím bílé špice. 
V roce 1908 byl v Chocni založen spolek chovatelů těchto ho-
lubů z podnětu redaktora časopisu Život zvířat v Pardubicích, 
JUDr. Ant. Tocháčka. Spolek dal dohromady chovatele těchto 
holubů z České Třebové, Ústí nad Orlicí, Litomyšle, Pardubic, 
Vysokého Mýta, Borohrádku, Náchoda, Rychnova nad Kněž-
nou i Prahy. V Chocni se konala 12. 3. 1911 první valná hro-
mada. Chovatelé se zúčastňovali výstav v okolních městech, 
ale i v Praze, a pořádali přednášky o chovu těchto holubů v 
okolních městech.
Členská schůze 13. 4. 1913 v Třebechovicích, na návrh předse-
dy Špačka, změnila sídlo spolku do Týniště nad Orlicí, protože 
je tam dobré vlakové spojení a Týniště bylo vždy střediskem 
holubářství. Mimořádná valná hromada 22. 6. 1913 v Panském 
domě v Týništi zavedla plemennou knihu a pro členy spolku 
doporučila mladým členům věnovat 1-2 páry holubů pro roz-
voj jejich chovu.
Bohužel v době 1. světové války se činnost spolku odmlčela. 
První poválečná schůze byla 20. 6. 1919 v Borohrádku. Bylo 
přítomno 20 členů a vzpomenuto padlých a zemřelých členů. 
Došlo ke stanovení členského příspěvku 5 Kč na rok a zápisné 
2 Kč. Předsedou byl zvolen Fr. Koráb, mlynář ve Velinách. Opět 
se konaly výstavy holubů střídavě v okolních městech, a čle-

nové uspěli na Zemské výstavě v Praze. Na schůzi 8. 5. a 10. 6. 
1923 byl stanoven standart českého staváka bělokosého. Byli 
delegováni první posuzovatelé holubů na pražskou výstavu, a 
to z Týniště K. Sedláček a z Albrechtic Fr. Šmída. Do roku 1938 
spolek opět pokračoval v pořádání výstav nejen v Týništi, ale i 
v okolí. Na těchto výstavách se začali objevovat i králíci, drů-
bež a nutrie. 
Za války a okupace je činnost slabá. Chovatelé si jen přáli, aby 
český stavák byl zachován pro další roky. Za protektorátu mu-
seli být všichni chovatelé holubů organizováni, holubi museli 
být kroužkováni. Počet členů byl na počátku války díky těm-
to nařízením 210. Schůzování bylo zakázáno, chovat holuby 
10 km od protektorátních hranic bylo také zakázáno. Od 2. 2. 
1943 nesměli být přijímáni noví členové. V roce 1945 nasta-
lo oživení spolku, členů bylo 80, kroužkovalo se 1000 holubů. 
Na schůzi 4. 8.1945 byl předsedou spolku zvolen přítel Karel 
Sedláček. Význační chovatelé a funkcionáři byli vyznamenáni 
čestným odznakem. Byli to přátelé Vokoun, Šmída, Hritek, Sed-
láček, Václavík, Marek, Bahník a Cvejn. 
Po 6 letech byla v Týništi nad Orlicí opět výstava v městském 
parku ve dnech 3. a 4. listopadu 1946. 

MUDr. Jan Vaník, jednatel ZO

CHOVATELÉ SLAVÍ 100 LET
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Dobrá vůle všechno zmůže!

Předpověď počasí na víkend  5.- 6. ledna 
2013 nebyla nijak příznivá. Jarní, ale deš-
tivé počasí. Mně osobně nebylo po zdra-
votní stránce nic moc. V krku mi hořelo, 
jako by mi tam vypukl požár minimálně 
jedné velké stodoly. Hlava mi třeštila, 
jako kdyby nad tou stodolou řádilo tor-
nádo. Blížilo se už ráno a cítila jsem se 
mizerně. A to mě a syna čekalo „puto-
vání“ po vsi, neboť jsme přislíbili účast v 
akci Požehnání Tří králů. Měla jsem chuť 
to vzdát. Koukla jsem ven. Za okny žád-
ný déšť, tudíž jsem to vzala jako zname-
ní, že když se počasí chová statečně, tak 
ať i já se trochu „pochlapím“. A tak jsme 
se synem vyrazili za ušlechtilými cíli ...

Hned jak jsem uviděla na dvorku domu 
rodiny Ptáčkových (tam jsme měli všich-
ni sraz) ty natěšené a dychtivé tváře dětí, 
řekla jsem si v duchu, že jsem dobře 
udělala. Syn byl totiž taky moc natěšený 
a už z domu vyšel se začerněnou tváří 
a papírovou korunou na hlavě. Rozho-
dl se, že bude představovat Baltazara. 
U Ptáčků maminky pomalovaly svoje 
děti a označily jim koruny začátečními 
písmeny jmen králů, aby každé jméno 
bylo přibližně stejně zastoupeno. Sešlo 
se jedenáct dětí a nemohly se dočkat, až 
budou moci zazpívat u domů obyvatel 
Křivic a napsat na jejich dveře požehnání 
pro rok 2013.
Jaroslava Kociánová dětem přiblížila pří-

běh tří králů, aby věděly, koho vlastně 
představují. Zazpívali jsme si společně 
písničku My tři králové jdeme k vám ...... 
a vyrazili do Křivic. Předem jsme měli na-
psaný seznam domácností, které si přály 
návštěvu a požehnání svého domu. Krá-
lové se střídali ve psaní křídou na dveře. 
Jakmile zazněly první tóny tříkrálové ko-
ledy, lidé otevírali s úsměvem na tváři a 
vítali nás. Pro děti měli připravenou kole-
du a také finanční příspěvek do kasičky.
Musím podotknout, že činnost maminek 
v Křivicích nezůstává bez odezvy. I lidé 
starší generace jsou v Křivicích dobře in-
formováni (i díky článkům v týnišťském 
Zpravodaji) o tom, co všechno pro děti 
připravujeme. Snad i proto nám tuto 
tříkrálovou neděli přispěli, abychom 
mohli pro děti zase něco uspořádat. 
Ani my dospěláci jsme nebyli o koledu 
ochuzeni. Z místa ranního srazu jsme vy-
cházeli už za deště a pršet po celé dopo-
ledne nepřestalo. Proto uvítala dospělá 
část průvodu nabídku „něčeho dobrého 
tekutého pro zahřátí“. Když nás ještě 
jedna milá paní pohostila pohádkově 
výtečnými buchtami rovnou vytaženými 
z trouby, cítili jsme se všichni opravdu 
královsky. Naše odhodlání vydržet se 
vyplatilo. Bylo nám společně moc dobře 
díky milým lidem, kteří s námi v Křivicích 
bydlí. Za organizaci tříkrálového průvo-
du děkujeme Jáře Kociánové.
Chtěla bych tímto poděkovat i všem těm 
z Křivic, jež nám fandí, jež nám pomáhají 
a jež nás podporují jakoukoliv formou. 

Moc si toho vážíme. 
A co se týče samotných tří králů? Pročí-
tala jsem několik zdrojů, abych dokázala 
shrnout, co vlastně ten svátek Tří králů je. 
Názory jsou různé. V něčem se shodují, v 
něčem se liší.  Pro nás „nevěřící“ bych to 
shrnula asi takto: 6. ledna je den, kdy do-
razili tři králové do Betléma, aby požeh-
nali narozenému Ježíšovi. Přinesli mu tři 
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Kristus byl 
tento den pokřtěn a zjevuje se nejen iz-
raelskému národu, ale všem. 6. lednem 
končí období Vánoc. Na domy či chlévy 
se posvěcenou křídou píší písmena K + 
M + B + letopočet. Původně se však psalo 
požehnání takto: C + M + B + letopočet, 
což znamená Christus mansionem be-
nedicat – Kristus ať obydlí žehná. Písme-
na tedy neznamenají počáteční písmena 
jmen tří králů, jak si mnozí myslí. Křížek 
mezi písmeny neznamená znaménko 
plus. Tři křížky symbolizují Nejsvětější 
Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. 
U nás je zvykem psát písmena K, M, B 
podle jmen králů. Kašpar znamená stráž-
ce pokladu. Melichar znamená světlo a 
Baltazar znamená ochránce života. Je-li 
noc před Třemi králi hvězdnatá, narodí 
se beránci, býčci, kozlíci a kluci.
Od roku 2000 se v tento den koná v Čes-
ké republice tzv. tříkrálová charitativní 
sbírka.

Jitka Mašková

Foto na vedlejší straně č. 15

TŘI KRÁLOVÉ V KŘIVICÍCH

ZDRAVÍ Z PŘÍRODY

Zázvor, který je známý už od středově-
ku, pochází z Asie, odkud se jako jedno z 
prvních koření rozšířil do ostatního svě-
ta. Není ale jen kořením, dá se řadit mezi 
léčivé rostliny, protože pomáhá při zaží-
vání a umí uklidnit podrážděné orgány. 

Ze zázvoru (Zingiber officinale) se pou-
žívají jeho oddenky (kořen), které mají 
antiseptické, protizánětlivé účinky, po-
máhají proti žaludečním nevolnostem, 
těhotenské nevolnosti i kinetóze (ces-
tovní nevolnosti), kromě toho zázvor 
zmírňuje bolesti hlavy, horečku i angínu 
a je dobrou prevencí proti chřipkovým 
onemocněním. Zázvor je rovněž velmi 
známé afrodisiakum.

V moderní kuchyni se zázvorem ochu-
cuje pečivo – sladké chleby či sušenky, 

nákypy, rýže, smažená i orientální jídla, 
maso - zejména rybí, omáčky, saláty, 
zelenina i různé likéry a nápoje – třeba 
již zmíněné zázvorové pivo, zázvorová 
limonáda nebo se z něj připravuje zá-
zvorový čaj.  

Zázvorový čaj 
Jednoduše si jej připravíme zalitím půl 
lžičky mletého zázvoru 250 ml vroucí 
vody. Nebo z pár kousků kandovaného 
zázvoru, které v hrníčku zalijeme, mů-
žeme k nim přidat i sáček běžného čaje. 
Vyluhujeme zhruba  5-10 minut. 

Zázvorový čaj s medem
Litr vody přivedeme k varu, poté přidá-
me 2 lžičky nastrouhaného zázvoru, 3 
hřebíčky a můžeme přidat i kousek sko-
řice. Vaříme pak asi 5 minut. Po uvaření 

vyndáme kousky koření a přelijeme do 
konvice. Přidáme med a citrónovou šťá-
vu. 
Tento čaj lze pít i jako limonádu, když jej 
necháme v lednici vychladnout.

Zázvorový elixír
Dvě malé cibule rozkrojíme na půlky a 
společně s menším kouskem zázvoru 
(asi 5 cm) pokrájeným na kolečka vaří-
me v půl litru vody 5 minut. Slijeme přes 
sítko do hrnečku a několikrát denně pi-
jeme. Lze osladit medem a přidat citró-
novou šťávu.

Zázvorové kapičky
Nastrouháme 150 g čerstvého zázvoru a 
necháme jej 14 dní louhovat v 0,5 l vod-
ky na temném místě. Používá se v množ-
ství 30 až 40 kapek do vody či čaje. 
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