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Z  důvodu velkého zájmu spolu-
občanů o můj silvestrovský projev si 
vám dovoluji jeho text zde přetisk-
nout:

Krásný dobrý večer dámy a  pá-
nové,

Dovolte mi, abych vás přivítala 
při příležitosti ukončení starého 
roku 2015 spojeného s  přípitkem 
a ohňostrojem. Dříve než pan střel-
mistr odpálí první rachejtli a zaži-
jeme krásnou světelnou a hudební 
show, dovolte mi několik slov.

Rok 2015 byl pro nás všechny na 

městě naplněn očekáváním. Poda-
řila se nám spousta dobrých a uži-
tečných věcí: dali jsme do pořádku 
týnišťské náměstí, díky majitelům 
nemovitostí byly opraveny chátra-
jící domy, cestující autobusy mají 
novou orientační tabuli, měla jsem 
možnost otevřít čističku odpadních 
vod, zlepšil se vzhled týnišťského 
nádraží – ať již to jsou budovy nebo 
nástupiště, dali jsme do pořádku 
podchod pod železničním přejez-
dem, otevřeli jsme po rekonstruk-
ci nový Kulturní dům. Prodala se 
většina stavebních pozemků Na 
Podboří, budova Mateřského cen-
tra dostává nový vzhled, Základní 
škola má novou střechu, Mateřská 
škola Město má nový dvůr a  byl 
přikoupen pozemek na rozšíření 
zahrady. MŠ U Dubu prošla kom-
pletní rekonstrukcí. Na Městském 
úřadě jsme otevřeli I  centrum, 
Městská policie má nové neprů-
střelné vesty a  nové služební auto, 
Služby města mají nový traktor, 
Geriatrické centrum dostalo nové 
zastřešení vchodu či nová okna. 
Nová plastová okna a  dveře má 

i Hasičská zbrojnice nebo Poliklini-
ka. Opravili jsme sakrální památky 
- křížky ve Štěpánovsku a na týnišť-
ském hřbitově. V Křivicích se obča-
né mohou pochlubit novou silnicí 
a  chodníky, v  Petrovicích novými 
autobusovými zastávkami. Inten-
zivně řešíme, jak se dostat bez čeká-
ní přes týnišťský železniční přejezd 
a  společně s  Královéhradeckým 
krajem připravujeme novou silnici 
z Týniště do Albrechtic.

V příštím roce bychom rádi za-
dali studii přestavby celého hřiště 
za ZŠ a započali v I. etapě s výstav-
bou víceúčelového hřiště s  umě-
lým povrchem. Rádi bychom také 
přesunuli dopravní hřiště pro naše 
nejmenší za ZŠ. Chtěla bych, aby 
i  lidé U  Dubu měli víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem. Již více 
jak 6 let čekají občané na novou 
komunikaci a  chodníky Pod Stáv-
kem. Městský park potřebuje nové 
osvětlení, chodníčky a  plánujeme 
i malé jezírko s mostem. Založíme 
novou odpočinkovou zónu zvanou 
Lesopark Olšina, máme v  plánu 
zřídit parčíky na náměstí před MŠ 

Město, na sídlišti Střed a  za Měst-
skou knihovnou. Budeme pokračo-
vat v opravách chodníků – u pošty 
a  před kostelem, v  ulici Dukelská, 
podél hřbitova atd. a  na přelomu 
roku 2016/2017 i  v  ul. Smetano-
va. Ve Štěpánovsku potřebují lidé 
opravit silnice a  chodníky. Město 
Týniště potřebuje kamerový sys-
tém – jsme jedno z posledních měst 
v  regionu, které kamery ve městě 
doposud nemá. Potřebujeme opra-
vit hřbitov a obřadní dům. V letoš-
ním horkém létě jsme zaznamenali, 
že je ve špatném stavu bazén pro 
nejmenší na našem písníku. Pro 
petrovické občany připravujeme 
zřízení nové kanalizace a další 3 au-
tobusové zastávky.

A  protože jste si přišli se mnou 
hlavně připít a  zhlédnout ohňo-
stroj, dovolte mi, abych tak, jak 
bylo v  jedné pohádce, připila na 
vaše štěstí, zdraví, lásku a  zdravý 
rozum. Přeji vám, ať závist nad 
vámi nezvítězí a rok 2016 ať je pro 
vás jedna velká krásná pohádka.

Ing. Jana Galbičková
starostka města

   

•	Dne 17.  12.  2015 se starostka 
města Ing. Jana Galbičková zú-
častnila posledního zasedání 
Dobrovolného svazku obcí Po-
orlicko. Svazek ukončil svou čin-
nost k  31.  12.  2015. I  přes tuto 
skutečnost starostové obcí přijali 
nabídku starostky města Ing. Jany 
Galbičkové na pravidelná setkání 
v Týništi nad Orlicí v rámci další 
spolupráce v regionu.

•	Dne 18.  12.  2015 přivítala sta-
rostka města Ing. Jana Galbič-
ková starostu města Třebechovic 
pod Orebem pana Ing. Jiřího 
Němce a  tajemníka městského 
úřadu v Třebechovicích pod Ore-
bem pana Miroslava Pavlíčka. 
Projednali možnosti vzájemné 
spolupráce včetně dotačních pří-
ležitostí.

•	Dne 18. 12. 2015 starostka města 
přivítala ve své kanceláři rašovic-
ké maminky s dětmi. V milé vá-
noční atmosféře byly projednány 
možnosti, které nabízí týnišťská 
radnice rašovickým občanům 
a mladým rodinám.

•	Dne 22. 12. 2015 starostka města 
navštívila Krajský úřad Králové-
hradeckého kraje, kde poděko-
vala vedení kraje za spolupráci 
v  roce 2015, především za opra-
vu komunikace v  obci Rašovice, 
podporu Swingového festivalu 
a  za finanční podporu nezisko-
vých organizací působících v Tý-
ništi nad Orlicí.

•	31. 12. 2015 od 18 hod. se usku-
tečnil proslov starostky města 
Ing. Jany Galbičkové spojený 
s  přípitkem s  občany a  násled-
ným ohňostrojem. Starostka 
města společně s místostarosty J. 
Otavou a P. Nadrchalem zhodno-
tili rok 2015 a informovali obča-
ny, co radnice připravuje v  roce 
2016. Popřáli občanům mnoho 
štěstí, zdraví a  lásky do nového 
roku.

•	Protože i  na Městském úřadu je 
nutné proškolit zaměstnance úřa-
du z hlediska BOZP a PO, zazna-
menali jste, že 7. 1. 2016 byl úřad 
v dopoledních hodinách uzavřen.

•	V  průběhu měsíce ledna se sta-
rostka města setkávala s  občany, 
předsedy osadních výborů a  ne-
ziskovými organizacemi v  rámci 
přípravy rozpočtu pro rok 2016.

•	Dne 12.  1.  2016 starostka města 
s  místostarostou P. Nadrchalem, 
zastupiteli Mgr. Beránkem a  M. 
Winklerem navštívili Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje 
pana radního Ing. Karla Janeč-
ka, kde konzultovali financování 
Sportovního klubu Týniště n. O. 
Městem Týniště n. O. v  dalších 
letech.

•	Dne 13.  1.  2016 se uskutečnilo 
milé novoroční setkání starost-
ky města se seniory v  Geriatric-
kém centru v Týništi nad Orlicí. 
V  přátelské atmosféře senioři 
kladli paní starostce otázky.

   

•	Dne 13.  1.  2016 odpoledne paní 
starostka a  radní p. M. Píšová 
a  P. Nadrchal jednali se zástupci 
Ředitelství silnic a dálnic v rám-
ci plánované úpravy silnice I/11 
z Týniště n. O. do Petrovic. Zde, 
jak občané již zaznamenali, má 
dojít k  rozšíření komunikace 
a  zřízení dvou pruhů v  jednom 
směru.

•	Dne 16.  1.  2016 přijala starost-
ka města pozvání místostarosty 
města Vamberka p. Mgr. J. Rejzla 
na vzpomínkový akt k připome-
nutí 100 let od úmrtí Dr. Františ-
ka hraběte Lutzowa.

•	Dne 14. 1. 2016 se starostka měs-

ta setkala v  rámci přípravy Pro-
jektu Prevence kriminality 2016 
s Mgr. M. Honzíkovou, krajskou 
protidrogovou koordinátorkou 
z  Odboru sociálních věcí Kraj-
ského úřadu KHK. Setkání se zú-
častnila i p. I. Veselá (projektová 
manažerka MěÚ Týniště n.O.) 
a velitel MP p. M. Štěpánek.

•	Dne 20. 1. 2016 navštívila kance-
lář starostky města předsedkyně 
Osadního výboru Ing. S. Pechová 
a  představila požadavky křivic-
kých občanů v  rámci přípravy 
rozpočtu 2016.

Ing. Jana Galbičková,
starostka města



ZPRáVy Z RADNice

     

A) schvaluje

•	Nákup věcné ceny do tomboly na 
VI. Ples fotbalistů ve výši 1500 Kč 
pro SK Týniště nad Orlicí – oddíl 
kopané dne 16. 1. 2016.

•	Nákup věcné ceny do tomboly na 
ping-pongový turnaj ve výši 1 500 
Kč konaný dne 6. 2. 2016.

•	Nákup věcné ceny do tomboly na 
basketbalový ples ve výši 2000 Kč, 
který se uskuteční 12. 2. 2016.

•	Zařazení města Týniště nad Or-
licí do projektu Ministerstva vni-
tra,Registru forézního značení 
jízdních kol“ a ukládá veliteli MP 
vstoupit do projektu s  podmín-
kou registrace 50 kol a  částkou 
3.000 Kč.

•	Uzavření smlouvy o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti a  smlouvu 
o  právu provést stavbu č. IE-12-
2005346 na stavbu Týniště nad 
Orlicí  – Smetanova  – rek. NN, 
v  délce 982 m v  ceně 50 Kč/mb 
bez DPH se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Děčín, zastoupenou 
společností MONTPROJEKT, 
a.s., Parbubice. Celková částka 
za zřízení věcného břemene činí 
49 100 Kč + DPH s  podmínkou 
předložení souhlasu vlastníků ne-
movitostí s přípojkou.

•	Převod členských práv a  povin-
ností v bytovém družstvu „Bytové 

družstvo Týniště-Sítiny“ pro p. 
Vladimíra Ferkla.

•	Užití znaku města Týniště nad 
Orlicí pro vědecké účely pro p. 
Houzara.

•	Dodatek č. 6 s  pojišťovnou Ko-
operativa a.s., Vienna Insurance 
group – pojištění nově opravené-
ho Kulturního domu.

•	Provozování 3 ks výherních 
hracích přístrojů v  provozovně 
U  DUBU, Okružní 931, Týniště 
nad Orlicí pro provozovatele CO-
RONA CZ, PRAHA pro rok 2016.

•	Finanční odměnu za II. pololetí 
roku 2015 pro ředitelku a zaměst-
nance příspěvkové organizace 
Mateřská škola - Město.

•	Základní škole Týniště nad Orlicí, 
okres Rychnov nad Kněžnou při-
jetí věcného daru ve výši 4 520 Kč.

•	Závazné pokyny pro příspěvkové 
organizace.

•	Prodloužení času konání Ple-
su pracujících, který se koná 
dne 9. 1. 2016 do ranních hodin 
10. 1. 2016 do 01.00 hod.

•	Příspěvkové organizace nebudou 
prozatím do svého názvu doplňo-
vat svoji právní formu.

b) bere na vědomí

•	Informaci AQUA SERVIS,a.s., 
a  cenu vodného a  stočného 
k 1. 1. 2016:

•	Vodné: 35,30 Kč/m3 bez DPH, 
40,60 Kč/m3 vč. DPH

•	Stočné: 35,13 Kč/m3 bez DPH, 
40,40 Kč/m3 vč. DPH

•	Informaci Bežíme.cz z.s. a vydává 

povolení na veřejnou akci „Běh 
týnišťskými pralesy 2016“.

•	Zápis z  kontroly Výroční zprávy 
Základní školy pro rok 2014/2015 
a ukládá

•	řediteli ZŠ dát věci ohledně vý-
roční zprávy do pořádku. Při 
zpracování a  vydání výroční 
zprávy postupovat dle školského 
zákona a platné vyhlášky. Schvá-
lenou výroční zprávu Základní 
školy pro rok 2014/2015 umístit 
na stránky ZŠ.

•	Informace Odboru finančního  – 
názvy příspěvkových organizací. 
RM doporučuje vyčkat na novou 
legislativu.

c) ukládá

•	Odboru správy majetku vyvolat 
jednání s  ŘSD, občany obce Pe-
trovice nad Orlicí z  důvodu ne-
přehledného výjezdu na hlavní 
silnici na stavební akci,Rozšíření 
I/11 v úseku Týniště nad Orlicí – 
Petrovice nad Orlicí.

•	Vyhlásit nové výběrové řízení 
na zakázku,Webové stránky pro 
město Týniště nad Orlicí“ a uklá-
dá zařadit do rozpočtu na rok 
2016 částku 200 000 Kč na reali-
zaci zakázky.

•	Ukládá starostce města pozvat 
zástupce komise pro přípravu 
webových stránek p. L. Drozdíka 
na zasedání RM dne 1. 2. 2016.

•	Zařadit do jednání ZM žádost 
Sdružení místních samospráv 
České republiky o  zařazení měs-
ta Týniště nad Orlicí do tohoto 

sdružení. Výše ročního příspěvku 
2 000 Kč + 1 Kč/počet obyvatel. 
RM to nedoporučuje. Podobné 
služby poskytuje Svaz obcí a měst 
ČR.

•	Projednat v  komisích Zdravot-
ní a  sociální, kulturní a  školské, 
životního prostředí a  sportovní 
komisi žádosti o  individuální 
dotace dle přílohy a předložit vý-
sledky a  finanční návrhy RM do 
27. 1. 2016.

•	Zařadit do jednání ZM odpis 
nevymahatelných pohledávek 
z  neuhrazeného nájemného na 
ubytovně,Modrák“ z důvodu pro-
mlčení pohledávek ve výši 56 530 
Kč.

•	Zařadit do rozpočtu Města Týni-
ště n.O. částku 3000 Kč na krytí 
projektu MV,Registr forézního 
značení jízdních kol“

D) Zamítá

•	Žádost příspěvkové organiza-
ce Kulturní centrum na zvýšení 
ceny Týnišťského zpravodaje na 
rok 2016. Zvýšené výdaje budou 
hrazeny z rozpočtu KC.

e) Revokuje

•	Usnesení z jednání rady města ze 
dne 7. 12. 2015, bod B 14.

Ing. Jana Galbičková, starostka
MUDr. Josef Otava, místostarosta
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usnesení č. 32
z jednání Rady města Týniště 

nad Orlicí konané dne 7. 12. 2015

usnesení č. 33
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 4. 1. 2016

Pravidla k výlepu plakátů v týništi nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí má k dispozici 8 výlepových ploch (ná-
městí, Geriatrické centrum, prodejna Na Růžku, Havlíčkova ulice, 
nádraží, u podchodu, u mlýna, samoobsluha U Dubu).

Největší rozměr plakátů, který je možno vylepit na výlepových 
plochách v Týništi nad Orlicí je A2.

Vylepuje se 2x týdně v úterý a ve čtvrtek. Plakáty musí být doru-
čeny na podatelnu MěÚ v pondělí nebo ve středu do 17.00 hodin. 
Při osobním předání plakátů je nutno poplatek uhradit ihned na 
pokladně.Při vystavení faktury musí být dodržen datum splatnosti 
na faktuře.

ceny za výlep plakátů:

1 ks A3, 4, 5 12 kč s DPh
1 ks A2 24 kč s DPh
1 ks A1 48 kč s DPh (jen mimořádně, po domluvě na podatelně)

Ceny výlepu jsou uvedeny na max. dobu 14 dnů.
Vylepení plakátů proběhne v rámci možnosti míst na výlepových 
plochách. Město negarantuje znehodnocení plakátů přelepením, 
poničením nebo stržením. samostatný výlep plakátů je ZAká-
ZáN. Platnost od 1. 1. 2016

Městský úřad Týniště nad Orlicí

Pozvánka
 na zasedání Zastupitelstev města týniště nad Orlicí

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozvala na sérii zasedání Zastupitelstev 
města Týniště nad Orlicí, které se budou zabývat přípravou 
rozpočtu našeho města a přilehlých obcí pro rok 2016. Máte jedi-
nečnou možnost vznést připomínky, obhájit své žádosti, můžete 
být svědky toho, jak se plní volební programy politických stran 
a volební sliby vašich zastupitelů. Budete mít nové chodníky, ba-
zén, nové hřiště za ZŠ a U Dubu, bude opraven plot na hřbitově, 
budou v Petrovicích nové autobusové zastávky, zvelebíme travnaté 
plochy ve městě? To vše a další se dozvíte na jednáních zastupitel-
stva města v těchto termínech:

8. 2. 2016 od 16 hod. - v malém sále KD
Rozpočet města – individuální žádosti o dotace

29. 2. 2016 od 16 hod. - v malém sále KD
Rozpočet města – Jednotlivé položky v rozpočtu

21. 3. 2016 od 16 hod. - v malém sále KD
Rozpočet města – schválení rozpočtu

Ing. Jana Galbičková, starostka města



RekONstRukce silNice „ii/305 AlbRechtice NAD ORlicí – bOROhRáDek“

cyklObusy DO ORlických hOR 2015

OsObNí AsisteNce heWeR - třebA se JeDNOu buDe hODit i VáM…

     

     

     

Vážení spoluobčané.

Jako gestor pro oblast dopravy 
jsem velmi rád, že se s vámi mohu 
podělit o dobrou zprávu: cestování 
v okolí našeho města se zlepší a to 
díky připravené rekonstrukci kraj-
ské silnice.

Výběrové řízení na zhotovitele 
rekonstrukce havarijního stavu sil-
nice II/305 v úseku Albrechtice nad 
Orlici – Borohrádek včetně opravy 
silničních mostů ev. č. 305-009 a ev. 

č. 305-010 a některých propustků je 
již vypsáno.

Začátek úseku je na silnici II/305 
od křižovatky se silnicí III/3051 
v  obci Albrechtice nad Orlicí, ko-
nec úseku je v místě křižovatky I/36 
v  obci Borohrádek. Celková délka 
rekonstrukce je 6,231 km.

Stavba bude rozdělena na 2 části: 
v  roce 2016 bude realizován úsek 
v délce 3,574 km od obce Albrech-
tice nad Orlicí po průtah obcí Žďár 

nad Orlicí, včetně opravy dvou 
mostů.

V  roce 2017 bude realizován 
zbytek úseku v  délce 2,657 km, tj. 
extravilán a intravilán města Boro-
hrádek. Zakázka bude realizována 
v návaznosti na realizaci přechodů 
a  rekonstrukci kanalizace, kde in-
vestorem jsou dotčené obce a měs-
to.

Rekonstrukce komunikace se 
předpokládá financovat z  Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj 
a Královéhradecký kraj zajistí spo-
lufinancování.

Předpokládaný termín zahá-
jení plnění zakázky je v  květnu 
2016 (16.  5.  2016) a  termín do-
končení v  říjnu 2017. Maximální 
cena za plnění zakázky je ve výši 
72 042 678,90 Kč bez DPH.

S úctou
Karel Janeček, náměstek hejtma-

na Královéhradeckého kraje

Skončená cyklobusová sezóna 
2015 byla úspěšná. Tak lze struč-
ně zhodnotit letošní potěšující vý-
sledky. Zájem vzrostl zejména ze 
strany pěších turistů. Přeprava tu-
ristů a  jízdních kol byla zajištěna 
autobusy se speciálně upravenými 
vleky pro přepravu kol. Celkem 
bylo na všech linkách přepraveno 
16.418 osob a 6.191 kol.

Od konce května do konce 
září najezdily cyklobusy celkem 
56 159 kilometrů. Celková ztráta 
dopravní obslužnosti činila cel-
kem 1.309.799 Kč. Tuto ztrátu 

z větší části pokrývá Královéhra-
decký kraj a Euroregion Glacensis 
ji dofinancování prostřednictvím 
příspěvků od zúčastněných obcí, 
měst a sdružení. Na území Pardu-
bického kraje je to pak samozřej-
mě Pardubický kraj, který finan-
cuje autobusové linky.

Propagaci cyklobusů každoroč-
ně zajišťuje Euroregion Glacensis 
vydáním celobarevného materiálu 
v podobě skládačky s mapou, kte-
rá je vydána v  nákladu 30.000 ks 
a dalšími aktivitami v podobě pla-
kátů, inzerce, článků v tisku apod.

V  současné době plánujeme 
cyklobusy pro rok 2016. Jednou 
ze zásadních novinek, kterou 
kraje zavádějí a můžeme již nyní 
představit, bude sledování polo-
hy autobusového spoje prostřed-
nictvím webového rozhraní. Na 
většině veřejných míst v  obcích 
a městech již funguje veřejně pří-
stupné Wi-Fi. V případě zpoždě-
ní autobusového spoje bude pak 
možné prostřednictvím webo-
vého rozhraní zjistit, kde se spoj 
aktuálně nachází a jaké má zpož-
dění.

 

Novinky plánované na rok 2016
Centrální dispečink IREDO 

(491 580 333)
Zobrazení polohy autobusů 

včetně zpoždění (http://tabule.
oredo.cz

Počet pře-
pravených 2014 2015 Rozdíl

jízdní kola 6 277 6 191 -86

cestující 15 645 16 418 +773

Celkem 21 922 22 609 +687

Co je 
osobní asi-
stence? Jistě 
se shodne-
me, že pro 
mnohé z nás 
je „osobní 
a s i s t e n c e“ 
stále tak 
trochu ne-
z n á m ý m 
p o j m e m . 
Osobní asi-
stence je ná-
zev pro služ-

bu, která pomáhá seniorům, lidem 
upoutaným na invalidní vozík, lidem 
trpícím Alzhaimrovou chorobou, 
lidem, kteří jsou po mrtvici atd. Asi-
stenty rovněž můžete potkat u  dětí 
s Downovým syndromem nebo epi-
lepsií.

Těm všem sociální služba osob-
ní asistence pomáhá zůstávat i  přes 
znevýhodnění ve svém domácím 
prostředí. Asi nás proto nepřekvapí, 
že zájem o ni mezi lidmi roste. Pojď-

me se nyní společně podívat za těmi, 
kteří již tuto službu několik let vyu-
žívají…

Připravit jídlo, zajít si na záchod, 
vyměnit inkontinenční plenu, večer 
se osprchovat, zajít si na nákup – je 
toho hodně, s  čím jednašedesátile-
tý František potřebuje pomoc. Pan 
František je kvadruplegik, usazený 
na vozíku s  jen částečně pohyblivý-
ma rukama je od narození odkázaný 
na péči okolí. Po smrti otce, který 
se o  něj staral, stál pan František 
na rozcestí – má se pokusit žít sám, 
nebo odejít do zařízení? Přálo mu 
štěstí a  zvítězila první varianta. Ve 
svém bytě ubytoval nové spolubyd-
lící, kteří mu za snížený nájem ráno 
a  večer pomáhají s  nutnými věcmi. 
Co ale přes den, když jsou spoluby-
dlící v  práci? Kromě štěstí stojí při 
panu Františkovi i  osobní asistent 
Marek z  organizace Hewer, která 
osobní asistenci zajišťuje. A  proto 
i  díky Markovi může pan František 
zůstat v bytě, který důvěrně zná a kde 
strávil většinu života. A stráví i jeho 
zbytek, jak doufá.

Asistent Marek přichází za panem 
Františkem od pondělí do čtvrtka 
vždy kolem poledne, připraví mu do-
vezený oběd, zajde nakoupit, pomů-
že se vším, s čím je třeba. Především 
ale s panem Františkem tráví čas, po-
vídá si s ním, poslouchá ho. Odchází 
zpravidla kolem 16. hodiny, kdy se 
vrací spolubydlící a pan František má 
o společnost i péči postaráno.

Vztah asistenta Marka a  pana 
Františka není ale ohraničený jen 
konkrétními dny a  čtyřhodinovým 
intervalem. Po společných osmi le-
tech doprovází Marek pana Františ-
ka i na každoroční dovolenou nebo 
na chalupu.

Marek je jedním z mnoha vyškole-
ných asistentů organizace HEWER, 
z. s., která začala poskytovat asis-
tenční služby již v roce 1997. Tehdy 
si služby jeho asistentů objednalo jen 
7 lidí. Postupem času se ale zájem 
o  služby osobní asistence zvyšoval 
a  vloni si služby asistentů Heweru 
objednalo dokonce 1100 lidí ze 7 
krajů České republiky. Z tohoto po-

čtu se Hewer staral o několik obča-
nů s bydlištěm přímo v Týništi nad 
Orlicí.

Osobní asistent se na dobu, kterou 
si se svým klientem domluví, stává 
jeho partnerem a často doslova oči-
ma, ušima, rukama či nohama kli-
enta a pomáhá mu žít jeho život tak 
kvalitně, jak to jen jde. A to bez ohle-
du na denní či noční dobu (kdyko-
liv během 24 hodin denně, 365 dnů 
v roce). Cena se pohybuje v závislosti 
na denní či noční službě mezi 100-
130Kč/hodinu.

Také potřebujete pomoc asistenta 
nebo asistentky, kteří Vám, nebo Va-
šim blízkým, pomohou zůstat ve Va-
šem domácím prostředí? Pokud ano, 
obraťte se přímo na vedoucí středis-
ka osobní asistence pro Týniště nad 
Orlicí a okolí: Mgr. KATEŘINU HE-
NYCHOVOU, telefon: 736 505 553, 
e-mail: hradecko@hewer.org. Webo-
vá stránka je: www.hewer.org. Velmi 
rádi Vám poskytneme více informací 
o službě osobní asistence.
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čiNNOst JPO týNiště NAD ORlicí

Vážení spoluobčané,

rád bych vám přiblížil činnost 
JPO (jednotka požární ochrany) 
Týniště nad Orlicí za uplynulý rok 
2015. Jednotka k dnešnímu dni čítá 
22 členů, z toho jsou dva v přípravě.

školení, výcvik:
Tak, jako v roce 2014, tak i v roce 

loňském jsme se scházeli na škole-
ní a výcvik každý týden v pondělí. 
Skutečnost, že některé pondělky 
byly vynechány, je fakt…byly to 
dny, kdy byl svátek, nebo nějaký 
jiný důvod. Těchto dní však bylo 
minimálně.

Pro velitele bylo organizováno na 
jaře cyklické školení na stanici RK 
a dva velitelské dny.

Strojníci se školí u jednotky a jed-
nou za pět let musí prokázat svoji 
odbornou způsobilost zkouškou ve 
školícím zařízení.

V  roce 2015 jsme se na žádost 
členů jednotky povícero věnovali 
výcviku v terénu, kde jsme si osvo-
jovali obsluhu agregátů, čerpadel 
a  všech věcných prostředků, které 
jsou pro zásah důležité. Samozřej-
mě jsme se věnovali i teorii, bez kte-
ré to prostě nejde.

Témata: Kondiční jízdy, Cvičební 
řád, Bezpečnost práce, Záchrana 
osob a  sebezáchrana, Bojový řád, 
První pomoc, Výcvik s  dýchací 
technikou, Výcvik v  terénu za po-
užití dostupných agregátů, za ztíže-
ných podmínek

Událostí celkem: 93 oproti loň-
ským 48

Z toho: požárů 19 (z toho 4 plané 
poplachy EPS. 1x HP Tronic a  3x 
kulturní dům), dopravních nehod 
22, tech. zásahy 52 celkem.

 
Pokud rozeberu požáry, tak se 

jednalo o  lesní porosty, travní po-
rosty, pole se slámou, osobní vozi-
dla, kontejnery a sklady píce a slá-
my.

Dopravní nehody byly všechny 
silniční a dvě na železnici.

Technické výjezdy rozdělím na 
spadlé stromy, pomoc při snesení 
pacienta, otevření bytu, likvidace 
obtížného hmyzu.

Události dle místa
Týniště nad Orlicí 52 x
Petrovice 6 x
Lípa 4 x
Žďár 2 x
Albrechtice 7 x
Nová Ves 2 x
Čestice 6 x
Bolehošť 4 x
Rašovice 2 x
Třebechovice 1 x
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Štěpánovsko… 2 x
Kostelecká Lhota 1 x
Librantice 1 x
Křivice 1 x

V  uplynulém roce jsme jezdili 
do obce Štěpánovsko, kde jsme za-
bezpečovali kontrolu propustí proti 
velké vodě a  kde došlo k  výměně 
gumových těsnění na šoupatech 
a zpětných klapkách.

Stav techniky a věcných prostřed-
ků

Provoz vozidel:
CAS 32 T148 – došlo k proreza-

vění nádrže na vodu, bylo dočasně 
opraveno.

DA 8 MB - bez větších provoz-
ních problémů

CAS 15 – 1x bez větších problé-
mů

Technické prohlídky v  listopadu 
bez vážných závad.

technika a vybavení JPO
Vzhledem k nutnosti udržení ak-

ceschopnosti jednotky, je nutné ob-
měňovat a doplňovat technické pro-
středky, osobní ochranné pomůcky 
a také dbát na provoz budovy.

Bylo zakoupeno několik nových 
prostředků pro zásah. Ve vozidle 
na DN máme batoh první pomoci, 
který je sladěn s  batohy ZZS. Do-
šlo k výměně několika přileb, obu-
vi a  pomalu dochází i  na výměnu 
zásahových obleků a  obleků PS  II. 
Pořídili jsme nový kompresor a za-
řízení k rozvodu vzduchu po garáži. 
Na konci loňského roku došlo k zá-

sadní obměně šatny. Zlikvidovaly se 
plechové šatní skřínky, které nám 
sloužily mnoho let. Byly nahraze-
ny dřevěnými boxy s nástavci. Jako 
další byl zakoupen montážní vozík, 
plně vybaven nářadím, akumuláto-
rová nabíječka, vysokotlaké mycí 
zařízení, kvůli kterému se musela 
nainstalovat filtrace vody, aby nedo-
šlo k jeho poškození. Voda tu obsa-
huje více železa. Další věcí, kterou 
jsme koupili, je elektrické bourací 
kladivo, to bylo plně využito při 
pracích na opravách objektu.

Dále se uskutečnilo několik in-
vestičních akcí, které se týkaly další 
etapy opravy objektu. Podařilo se 
dokončit výměnu oken v  budově. 
Dále proběhla kompletní výměna 
vchodových dveří. Ty jsou připrave-
ny i  na elektro zabezpečení. Došlo 
i  na výměnu roštu před vchodem 
a celý areál byl oplocen.

Akce pro veřejnost:
Návštěvy mateřských škol  – MŠ 

Město 100dětí a  7 dospělých, MŠ 
Dub 60 dětí a 4 dospělí.

Účast na oslavě SDH Černíkovi-
ce, kde jsme měli ukázku zásahu při 
dopravní nehodě.

Vozidlo CAS 15 Mercedes Atego, 
se zúčastnilo návštěvy dětského tá-
bora na Sutých Březích, kam bylo 
pozváno jednotkou z  Albrechtic. 
Tam bylo vidět, co hasiči znamenají 
v očích dětí… jak už zájem o tech-
niku, tak vyzkoušení si zásahových 
obleků v plné výbavě.

V  měsíci červnu se na místním 
stadionu konala první část hry 

PLAMEN - soutěže dětí. Členové 
naší jednotky zde byli jako technic-
ká četa a  vozidlo CAS 32 bylo vy-
užito k plnění nádrží při požárním 
útoku. Při tomto celodenním klání 
dva naši členové fungovali i  jako 
zdravotní personál a měli plné ruce 
práce. Ošetřili několik zraněných 
dětí a v jednom případě musela při-
jet ZZS.

Těmi ošetřovateli byli Petr Dvo-
řák a  Norbert Šimon. Oba jsou 
u  jednotky zařazeni jako zdravot-
níci.

Poslední akcí byla účast na míst-
ním posvícení v  parku, kde byla 
vystavena technika a děti si zde vy-
zkoušely stříkání vodou.

Závěr
Zpráva o  činnosti JPO města 

Týniště nad Orlicí by měla sloužit 
občanům města jako kompletní 
doklad o  práci skupiny lidí, kteří 
čerpají prostředky z rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí. Tyto prostředky 
jsou využívány pro záchranu života 
lidí, zvířat, pro ochranu jejich zdra-
ví, majetku a  životního prostředí. 
Častokrát vkládají do této své dob-
rovolné práce i  své hmotné a  du-
ševní majetky. K této činnosti však 
potřebují několik základních pilířů. 
Těmi pilíři jsou podpora zřizovatele, 
tedy města, která je na velice dobré 
úrovni. Dále důvěra občanů města 
a v neposlední řadě podpora svých 
rodin…bez té by nefungovalo nic.

Za JPO Týniště nad Orlicí
Miroslav Bohatý



cO Dělá DiVADlO V týNišti V ROce 2016, NesPí?
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Na otázku odpovídají tři kompe-
tentní lidé:

eva Drábková – režisérka „tem-
na“

V  současné době hostujeme pře-
vážně ve východočeském regionu 
s  hrami „Koule a  „Ještěři“. (Kouli 
jsme hráli 30. ledna v Hradci Králové 
a šlo již o  její šestatřicátou reprízu). 
V  měsíci únoru začínáme studo-
vat nové představení, které bychom 
chtěli premiérovat ještě do letních 
prázdnin. A na závěr bych chtěla po-
zvat naše diváky na hodinový sestřih 
scének, písniček a  tance nazvaný 
Temno-hrajem! ve čtvrtek 25.  úno-
ra 2016 v 19.30 v Kulturním centru. 
V  něm si zavzpomínáme na tituly, 
jako byly Vrány, Meresjev, Tančící in-
dián, Vraždící břitva a další.

PS: berte to jako opožděný vá-
noční dárek plný humoru, úsměvů 
a pohody.

Jan bohatý – režisér „Jiráska“
Soubor Jirásek se v posledním ob-

dobí zaměřuje na divácky úspěšné 
hry z  minulých desetiletí. Ať již to 
dříve byly komedie Tři v tom z roku 
1980 nebo Charleyova teta z  roku 
1962, tak nyní oprášil hudební ko-
medii Nejkrásnější válka z roku 1984. 

Tuto hru podle předlohy řeckého 
Aristofana přepsal Vladimír Renčín 
a tehdy byla s naším souborem uvá-
děna v  režii Evy Drábkové a  Jardy 
Havla.

Odvěký problém mezi muži a že-
nami upravil mladý začínající dra-
matik Jindřich Bartoš, který má „na 
krku“ se mnou i režii. V přípravách 
spolupracujeme s  osvědčeným tý-
mem  – Petr Kožený nacvičuje zpě-
vy, Pavel Plašil a  Mladý týnišťský 
big band nahrávají muziku. Další 
podrobnosti z nácviku této hry a ter-
mín premiéry se dozvíte včas na 
stránkách Zpravodaje.

Mgr. tomáš kavka, Ph.D. – ředi-
tel kulturního centra města

V roce 2016 plníme závazek vůči 
týnišťskému publiku, které dlouho-
době volá po dětských představeních. 
Jsem za to sám rád, neboť k divadlu je 
potřeba budovat si vztah, a kdy jindy 
s vytvářením onoho pouta začít než 
v  dětství. Pro měsíce školního roku 
proto plánujeme několik her, že se 
jak z dětí, tak i dospělých stanou obo-
roví experti. Na první hru se přitom 
mohou rodiny i s dětmi těšit v nedě-
li 21.  února, kdy se před svátečním 
obědem, v  11 hodin, v  Kulturním 
centru publiku představí divadelní 

   

soubor Mim z  Prahy. Na programu 
bude Pošťácká pohádka Karla Čapka, 
v níž pošťák Kolbaba putuje po světě, 
aby našel správného příjemce dopisu 
bez adresy. Radit při cestě mu budou 
poštovní skřítci a  všichni společně 
pak hravě proputují mnoha místy 
naší země, aby se dopis dostal do těch 
správných rukou…

Pohádku uvede Dobré divadlo, 

nezisková organizace z  Litomyšle. 
Prodej vstupenek začíná hodinu před 
představením a vstupenka je za 50 Kč 
(držitelé Rodinných pasů zdarma).

Naše odpověď na danou otázku 
tedy zní: divadlo v  Týništi si v  roce 
2016 opravdu neulehlo do zimního 
spánku. My divadelnímu dění přeje-
me známé „zlomte vaz!“
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Když jsem 10.  ledna odcházel 
z  tradičního Novoročního koncer-
tu Mladého týnišťského big bandu, 
byl jsem zase nesmírně hrdý na své 
rodné město, na mladé lidi, kteří 
v  něm chtějí něco umět a  doká-
zat, na obětavé učitele ZUŠ v  čele 
s  jejím ředitelem a  dirigentem big 
bandu v  jedné osobě: Pavlem Pla-
šilem. Uvědomil jsem si, jaké bylo 
štěstí, že tento skvělý muzikant, 
sólo klarinetista královéhradecké 
filharmonie a  vynikající pedagog, 
nastoupil před pětadvaceti lety do 
tehdejší Lidové školy umění prá-
vě v  Týništi nad Orlicí. S  elánem, 
schopnostmi a  nesmírnou praco-
vitostí dokázal zapálit žáky i absol-
venty školy a společně s nimi vybu-
doval profesionální mladý orchestr, 
který trvale vozí vavříny ze všech 
velkých soutěží a přehlídek, spolu-
pracuje s předními umělci swingo-
vé, jazzové i  popové scény. Svými 
koncerty takřka po celé republice 
skvěle reprezentuje rodné město 
Týniště.

Co je ještě úžasnější, že týnišť-
ská ZUŠ stále chrlí další generace 
skvělých muzikantů a  nové adep-
ty na žádaná místa v  bandu. Byl 
jsem fascinovaný, když na začátku 
Novoročního koncertu nastoupil 
téměř dvacetičlenný soubor z nové 
týnišťské líhně. Vedle dynamické 
party Black Buřiňos tu roste další 
generace swingařů vedená Honzou 
Pírkem. Když jsem viděl ty malé 

holky a kluky, jak s nadšením a vel-
kým srdíčkem doslova vaří na svoje 
nástroje, byl jsem opravdu dojatý. 
„Tady je vidět, jak to vypadá, když 
je nástroj větší, než muzikant.“ Ko-
mentoval vtipně jejich vystoupení 
Pavel Plašil. Hned při první slavné 
Ebbově skladbě New York bylo vi-
dět, že umí, že je to kapela s velkou 
budoucností. V  rámci koncertu 
byla také vyhlášena anketa na její 
nový název. Věřím, že se vybere 
ten nejtrefnější, který ji povede 
minimálně dalších dvacet čtyři 
let vpřed, tak jako tomu bylo a  je 
u Mladého týnišťského big bandu.

Ten se ukázal v plné formě hned 
v  úvodní skladbě Gordona Go-
odwina: Sing Sang Sung. Pak ná-
sledovala lavina nových skladeb 
i osvědčených hitů. Rovněž zazně-
lo Gloria od přítomného Jaromí-
ra Hniličky. A  právě tento úžasný 
skladatel, trumpetista a  uznávaný 
swingař navzdory svému věku i ne-
moci upřímně projevil svoji celoži-
votní lásku k muzice. Bylo dojemné 
vidět, jak s Mladým týnišťským big 
bandem pookřál. I  přes boj s  ne-
mocí si dokázal uchovat svůj vtip, 
šarm a  muzikantský um. Smekám 
před Vámi, pane Hniličko.

Kluci a děvčata z bandu se svými 
skvělými a bezprostředními zpěvá-
ky - pod taktovkou věčně mladého 
a  temperamentního Pavla Plaši-
la - opět rozsvítili nový týnišťský 
divadelní sál. Je to radost poslou-

   

chat výbornou muziku a  sledovat 
bezvadnou partu mladých lidí se 
stejným zájmem. Prožít dvě hodiny 
úžasné atmosféry nadšeného „až po 
střechu“ naplněného sálu. Leckterý 
profesionální soubor dnes stěží za-
plní hlediště svých koncertů. Jsem 
si jistý, že týnišťští muzikanti by ho 
vyprodali hned několikrát.

Odcházel jsem s  lepší náladou 
a novou chutí do života. Děkuji Ti, 
Pavle, s  jakým citem jsi vše řídil, 

uváděl a  organizoval. Děkuji vám 
všem za krásné chvíle, které člo-
věka potěší a  povznesou. Ať vám 
všem rok 2016 přinese další vavří-
ny i radost z dobré a poctivé swin-
gařiny především. I  kvůli vám se 
sem do Týniště budu vždycky moc 
rád vracet.

Karel Procházka ml.
Fotogalerii naleznete na druhé 

straně obálky

Foto Martin Tobiška a Libor Koldinský



VeteRiNáRNí ORDiNAce ARgO RADí…

   

V  dnešním pokračování našeho 
miniseriálu o  veterinární proble-
matice v zájmovém chovu zvířat se 
budeme věnovat aspektu pořízení 
a prvním krokům s novým členem 
rodiny.

Při pořizování (koupi) nového 
člena domácnosti berte v potaz ná-
sledující rady:

Snažte se mít uzavřenou kupní 
smlouvu s chovatelem, v které si obě 
strany stanoví jasné podmínky ob-
chodu (zejména pro případné one-
mocnění či dokonce úhyn). Vzor 
smlouvy je dostupný na internetu 
nebo vám poradí váš veterinární 
lékař. Při koupi ve specializovaných 
prodejnách  – zverimex, si vždy 
uschovejte doklad o zaplacení, který 
může sloužit k případné „reklama-
ci“.

Při převzetí by mělo být zvíře 
v dobré tělesné kondici a výživném 
stavu. Důkladně zkontrolujte, zda 
nemá znečistěnou kůži a srst, jaká-
koliv viditelná poranění, patologic-
ké výtoky z očí, nosu, uší aj., nemá-li 
kýlu, zalomený ocásek či nekulhá. 
U samčích jedinců by měla být ko-
lem věku 8 týdnů sestouplá varlata 
v šourku. V žádném případě nepře-
bírejte zvíře, pokud vám k němu dá 
chovatel léky (kromě odčervovacích 
tablet). Známkou solidnosti chova-
tele je, že zvíře má vystavený očko-
vací průkaz (nebo europas) a v něm 
potvrzené minimálně jedno základ-
ní očkování a  záznam o předešlém 
odčervení. Pozor na množitele, kteří 
se zaměřují na finanční zisk a  ne-
starají se o zdravotní stav a pohodu 
svých odchovánků!!! Je vhodné po 
přivezení mazlíčka domů co nej-
dříve navštívit veterinárního léka-
ře, který provede klinické vyšetření 
a  celkové posouzení zdravotního 
stavu, zkontroluje očkovací průkaz, 
smlouvu a doporučí další postup.

Prevence, profylaxe a  správné 
pochopení fyziologie (životních po-
třeb) vašeho mazlíčka je základ pro 
kvalitní soužití mezi zvířetem a jeho 
páníčkem.

Snad nejdůležitějším aspektem, 
kterým může každý majitel zvířete 
ovlivnit jeho zdravý tělesný vývoj 

a  růst, je kvalitní výživa. Měla by 
vycházet ze základních fyziologic-
kých a biologických potřeb jedince. 
Na samotné krmení psů a koček by 
se mohla vést téměř akademická 
debata. Na výběr máme nepřeberné 
množství druhů i typu krmení – su-
ché krmivo, konzervy, doma připra-
vovaná strava (tepelně upravená) či 
v  poslední době přibývá zastánců 
krmení typu BARF (syrová strava). 
Nejde univerzálně říct, který způ-
sob je nejlepší. Ovšem nevhodné je 
vybírání krmiva podle televizních 
reklam nebo akčních cen obchod-
ních řetězců. Mnohdy může taková 
strava přivodit nemalé zdravotní 
obtíže. Bohužel potravinové alergie 
a intolerance se vyskytují i u našich 
zvířecích společníků a při řadě one-
mocnění nemůžete složení krmné 
dávky sebelépe poskládat z  doma 
připravovaného krmiva. Naštěstí 
jsou pro tyto pacienty na trhu do-
stupné speciální veterinární diety.

Ze zdravotních důvodů a  pře-
devším rizik přenosu na člověka 
(zoonózy) je velice důležité ošet-
ření proti vnitřním parazitům, tzv. 
odčervení. S ohledem na jejich vý-
vojový cyklus většinou nepostačí 
jednorázová aplikace, ale je nutné 
podat léky opakovaně několik dní 
až týdnů po sobě.

Vakcinační schéma se vytváří na 
míru dle věku pacienta a  typu po-
užité vakcíny. Jelikož tvorba proti-
látek trvá přibližně 21 dní a  každý 
organismus na podanou vakcínu re-
aguje individuálně, je potřeba 1 – 2 
revakcinace v rozmezí několika týd-
nů. Základní vakcinace chrání pro-
ti vážným onemocněním, některá 
z nich mohou být až smrtelná. Jedná 
se o kombinovanou vakcínu – 1 in-
jekce = ochrana proti více nemocem 
najednou. V  dnešní době jsou do-
stupné i  „nadstandardní vakcíny“, 
které chrání proti borelióze, plísňo-
vému onemocnění nebo tetanu. Ty 
se vyrábějí v podobě monovakcíny, 
tzn., že na každou tuto chorobu je 
samostatná injekce. Pro dostateč-
nou imunitu jsou opět nutné mini-
málně 2 aplikace.

Nemálo důležitá je ochrana proti 
vnějším parazitům (ektoparazitům). 

   

Hláška z filmu Na samotě u lesa - „to 
je blecha psí, ta na člověka nejde…“ 
opravdu neplatí. Blecha má nízkou 
druhovou specifitu hostitele a skočí 
prakticky na jakéhokoliv teplokrev-
ného živočicha včetně člověka. Na-
víc je nejdůležitějším mezihostite-
lem střevního parazita – tasemnice 
psí, Dipylidium caninum. Proto je 
vhodné při „odblešování“ zvířat zá-
roveň provést i odčervení.

Klíšťata jsou samostatná kapitola. 
Největší nebezpečí je v podobě pře-
nosu závažných celkových onemoc-
nění (tick borne diseases)  – jako 
např.: lymská borelióza, anaplazmó-
za, klíšťová encefalitida, babesióza 
apod. S diagnostikou zejména prv-
ních dvou jmenovaných se setkává-
me stále častěji i u nás v ordinaci. Jak 
je uvedeno výše, u  zvířat je možná 
vakcinace proti borelióze. Ochrana 
před zbývajícími nemocemi spočívá 

v pravidelné aplikaci účinného pří-
pravku, který buď zcela zamezí při-
sátí klíšťat, nebo jejich počet omezí 
na minimum. V  posledních letech 
sledujeme celorepublikově vzrůsta-
jící tendenci rezistence ektoparazitů 
k přípravkům, které jsou na trhu již 
dlouhou dobu. Proto stále častěji 
docházejí klienti do ordinace s tím, 
že některé „kapičky“ (spot-on) ne-
fungují. Rádi vám s  takovým pro-
blémem poradíme, upravíme dávku 
nebo doporučíme jiný preparát.

Doufáme, že vám tyto informace 
pomůžou při výběru nového člena 
rodiny. Přejeme mnoho šťastných 
a  spokojených let bez zdravotních 
obtíží.

Vaše veterina
Kontakty:

Tel. 605 716 556 nebo 734 373 101 
Email: ordinace@veterinatyniste.cz

s ťukem a bzukem
 do tonga

pátek 19. 2. 2016  
 bližší informace tel.: 725 435 732
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kNihA O ZáklADNí škOle V týNišti NAD ORlicí, JeJí MiNulOsti i sOučAsNOsti

   

Čestmír Brandejs a  ředitel školy 
Milan Kajn s  kolektivem zpracovali 
k 65. výročí nové budovy velmi po-
drobné dějiny školy a  regionu (368 
stran), které jsou zároveň kronikář-
ským záznamem událostí od r. 1917 
do současnosti. Úmyslně zachytili 
události od konce prvé světové války, 
aby si čtenáři uvědomili, jak složitá 
období museli naši předkové překo-
návat. Během třiceti let prožili dvě 
světové války, z  nichž se mnozí ne-
vrátili.

Každý režim vyžadoval nejen loa-
jalitu svých občanů, ale i vlastenecké 
nasazení na hranici sebeobětování. 
To autoři podchytili nejen v  kapi-
tolách Z  kronik školy, ale i  v  osu-
dech mnoha osobností školy, města 
a  okolních obcí. Např. pan řídící 
Josef Brandejs (1889 – 1960) se do-
kázal vzepřít jak rakousko – uherské 
mašinérii a  stal se italským legio-
nářem, tak i  fašismu, byl vězněm 
koncentračního tábora jako mnozí 
další. Podobně bratři František a Jo-
sef Brandejsové trpěli v koncentrač-
ních táborech, druhý z  nich byl r. 
1944 v 38 letech popraven. Vendelín 
Opatrný (1908-1944) padl u  Dukly, 
letec Alois Vašátko (1908-1942) v 34 
letech zahynul v bitvě ve vodách ka-
nálu La Manche. Albrechtický Borek 
Srdečný trpěl též v  koncentračním 
táboře, když byl zatčen jako dvace-
tiletý student spolu s  dalšími 1.100 
studenty v  případu medika Opleta-
la. Měl štěstí, přežil a koncentrák jej 
zocelil. Je mu 96 let a i dnes se anga-
žuje v protiválečném hnutí. Nedávno 
mluvil v České televizi o Mezinárod-
ním dni studentstva.

Ale historie má i  veselejší strán-

ky. Ne každý ví, že Týniště nad Or-
licí dalo našemu státu dva vynikající 
techniky a vědce, prof. Jan Zvoníček 
se stal rektorem ČVUT v Praze a jeho 
bratr prof. Josef Zvoníček byl rekto-
rem vysoké technické školy v  Brně. 
Podrobněji zpracovaných je v  knize 
patnáct osobností, osudy dalších jsou 
podchyceny v jiných kapitolách.

Autoři knihy se snažili uvést 
všechny absolventy školy od r. 1918 
do současnosti, podobně jsou zazna-
menáni i všichni současní žáci 1. až 
9. ročníků. Zájemci tu tedy najdou 
i své předky, jejich spolužáky a učite-
le, kteří je v posledním ročníku učili 
jednotlivým předmětům.

Týnišťská škola prošla za sto let 
velkými proměnami. Starší žáci 
docházeli do historické budovy na 
náměstí, tam je dnes jedna z mateř-
ských škol. Od padesátých let pak 
docházeli a docházejí do nové budo-
vy Na Rybníku. Ale i ta prošla a pro-
chází velkou revitalizací, městský 
úřad s ředitelstvím školy velmi dobře 
spolupracuje. Došlo k  rekonstruk-
ci mnoha prostor školy, rozvodu 
vody a kanalizace, zateplení školy, ve 
třech etapách byla vyměněna střešní 
krytina, zrekonstruována podlaha 
tělocvičny. Tím to nekončí, paní sta-
rostka a  ředitelství školy se chystají 
revitalizovat celý sportovní areál za 
školou atd.

Učitelé při výuce využívají didak-
tické techniky, takže jsou žáci velmi 
dobře připravováni na potřeby další-
ho studia i praktického života.

Knihu je možno zakoupit za vel-
mi příznivou cenu v kanceláři školy. 
Chcete-li se dočíst o  sobě i  svých 
předcích, pospěšte si, než bude ro-

   

zebrána. Kniha o  základní škole je 
vhodným doplňkem dříve vydané 
pozoruhodné knihy Týniště nad Or-
licí, město v lesích Libora Koldinské-

ho a kolektivu, která je v prodeji na 
městském úřadu.

Čestmír Brandejs

25. basketbalový ples
12. 2. 2016 - 20:00hod - hala u Dubu

tombola s házením na koš
k tanci a poslechu hraje Koplahoband

Pracovní doba

Praktický lékař: MUDr. Kačeras D.

Mírové náměstí 233, Týniště nad Orlicí

tel: 494 37 10 38, email: mudr.kaceras@email.cz

Pondělí 07,00 11,30
Úterý
Možnost
objednání

09,00 12,00 13,00

16,00

16,00

18,00
Středa 07,00 11,30
Čtvrtek

Možnost 
objednání

09,00 12,00 13,00

16,00

16,00

18,00
Pátek 09,00 12,00 13,30 14,30
Odběry 
denně:

do 10,30
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MAteřské ceNtRuM RAtOlest

DAlší Akce V úNORu:

TýDenní PROGRAM MC RATOleST nA MěSíC ÚnOR

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BUDUlíneK

09:00-11:30
09:30-10:15

HeRnA
VČelIČKA
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci
AnGlIČTInKA

15:00-18:00
15:15-16:00
od 16:00
16:15-17:00

ÚT

FlÉTnA zač.
Soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOl - cvičení děti 
a rodičů

16:00-16:45
16:00-16:45

od 17:00

ST HeRnA
ROlnIČKA

09:30-11:30
10:00-10:45

FlÉTnIČKA - školáci
FlÉTnIČKA - začátečníci
FlÉTnIČKA - pokročilí
VŠeZnÁleK
HeRnA

13:00-13:45
14:00-14:45
15:15-16:00
16:00-17:00
15:00-18:00

ČT

MIMInKA (0-18 měsíců)
HeRnA pro sourozence

09:30-11:30 Soukromá Angličtina
11. 02. BeSeDA

15:00-18:30

PÁ HeRnA
TVOŘílCI

09:30-11:30
10:00–11:00

odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

15:00-18:00
od 16 h.

■ 4. 2. (Čt) Večerní DílNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Valentýn a ko-
rálky

■ 11. 2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské kNihOVNě,
od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)

■ 11. 2. (Čt) beseda o MONtessORi MetODě (principy, pomůcky, kni-
hy, praxe).
Jak využít tuto metodu doma i v MC! Beseda + diskuse s R. Švikruhovou.
Čas: 17:30-19 hodin, 20 Kč/osoba, hlídání dětí zajištěno.

■ 15. 2. –19. 2. (Po-Pá) JARNí PRáZDNiNy – omezený provoz MC

■ 25. 2. (Čt) Večerní DílNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: drátkování

Děkujeme za podporu Městu Týništi v roce 2015.
MC Ratolest mohlo zakoupit nový bazének s míčky,
rozkládací stoly s ubrusy a venkovní houpačku pro menší děti. MC Rato-
lest PODPOŘILI v roce 2015:

Město Týniště nad Orlicí, Královehradecký kraj, J. Vlček (stravovací 
služby), Flobal s.r.o., Falta Agrico s.r.o., AREPO Bohemia s.r.o., Květinář-
ství Jasmína (pí. Bašová), LURA-K s.r.o. lékárna na náměstí, Knihkupectví, 
FRUTIGER, Sklovital, Sklotex-plasty, EKO- Container servis s.r.o., Mat-
rix, ROSSMANN spol. s r. o., Lesy ČR, ZUŠ, Městská Knihovna a další…

DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i těm, kteří činnost MC jakým-
koliv způsobem podpořili.

kontakty výboru Mc Ratolest:

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
h. Prokopová 777862483, M. koubová 777608207

činnost Mc Ratolest podporuje město týniště n. O.
a královéhradecký kraj. Děkujeme!

ZMÌNA VYHRAZENA !
Areál chovatelù dále nabízí:
- restauraci s obèerstvením, ubytování, v malé a velké zasedací síni poøádání  školení, veèírkù, svateb, smuteèních hostin atd. 

               Srdeènì zvou chovatelé ZO ÈSCH Týništì n. Orl. a dìkují Vám za návštìvu.

24. ledna Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                             nedìle   6 - 10       

28. února                 Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                             nedìle   6 - 10     

27. bøezna   Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                          nedìle   6 - 10

24. dubna                Ptaèí trh +  trh králíkù, holubù a                                                             nedìle   6 - 10           

1. kvìtna                 Memoriál J. Holického                                

                    místní májová výstava králíkù, holubù a                        nedìle     7 - 12

22. kvìtna               Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                            nedìle    6 - 10           

26. èervna               Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                            nedìle    6 - 10            

24. èervence           Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                            nedìle    6 - 10                    

28. srpna                 Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                            nedìle    6 - 10         

25. záøí                    Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                             nedìle   6 - 10

16. øíjna  Celostátní výstava èeských plemen slepic                     nedìle   7 - 12                            

23. øíjna                   Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                          nedìle    6 - 10 

29. øíjna Celostátní výstava králíkù Èeských albínù a Hototských              sobota   7 - 12

+ oblastní výstava králíkù, holubù a 

5. listopadu             Celostátní výstava králíkù støíbøitých malých                                  sobota   8 - 12 

                                             

12. listopadu           Celostátní výstava králíkù Velkých svìtlých støíbøitých                  sobota   7,30 - 13

27. listopadu           Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                          nedìle    6 - 10

3. prosince             Speciální celostátní výstava králíkù - Aljaška, Havana,                    sobota   8 - 12

                Durynský, Bílopesíkatý, Tøíslový a Saténový     

10. prosince            Celostátní výstava králíkù Èinèila velká                                            sobota 8 - 12

                   

                                 POZOR - ZMÌNA TERMÍNU - 3. NEDÌLE !!!

18. prosince            Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                                   nedìle    6 - 10

27. prosince Oblastní soutì¤  zpìvných kanárù              úterý    16 - 17

14. ledna 2017   Speciální celostátní výstava králíkù Rexù                                 sobota   8 - 13 

22. ledna 2017   Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                                        nedìle   6 - 10 

putování o jarních prázdninách
ddm sluníčko - bližší informace tel.: 725 435 732
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sPOlečeNská kRONikA

českObRAtRská cíRkeV eVANgelická

     

Navraťte se ke mně celým srd-
cem, v postu, pláči a nářku. Roztrh-
něte svá srdce, ne oděv, navraťte se 
k Hospodinu

Jóel 2,12-13

V únoru přichází období půstu – 
čas tiché, mlčenlivé víry. Nechceme 
a  neumíme se trápit pro víru hla-
dem. Ano, to po nás Pán nechce. 
Jen kdyby nám to pomohlo od-
vrátit pohled i mysl od nedobrého. 
Centrem Božího království však 
není žaludek, ale naše lidské srdce. 
To máme roztrhnout. Proč? Máme 
jej zničit? Nikoliv. Máme jej otevřít. 
A když to nejde jinak, pak jej roz-
trhnout. Stane se tak úrodnou a zo-

ranou půdou, do které zapadnou 
semínka Božího slova o to hlouběji.

Někdy to jinak než skrze bolest 
sebepoznání nejde. Poznáváme 
o sobě nehezké věci, když sáhneme 
na to své oblíbené a pohodlné. Pak 
z toho nepříjemného bývá i požeh-
nání. To jen ve víře umíme spojit 
bolest s  láskou v  jedno tak, aby 
z toho byla radost a pokoj.

Pane, prosíme, provázej nás 
i naše rodiny dny letošního postu. 
Chceme mít srdce otevřené, když 
si to přeješ. Věříme, že v tobě dává 
všechno smysl. Amen.

Píseň:
1. Já chtěl bych, Bože můj, mít 

srdce plné síly, když slyším pozvání, 
ať za tebou se dám. Však bojím se, 
že hřích mi bude příliš milý a tou-
hu po slávě že v sobě nezdolám.

2. Dnes na to vzpomínám, jak 
často jsem už slíbil, že chci ti věrný 
být, vždy ve službě tvé stát a zabý-
vat se tím, co se tvé vůli líbí. Však 
všechny sliby své jsem zrušil mno-
hokrát.

3. Neumím vděčný být, když po-
žehnání dáš mně, když radost při-
chází a chvíle pokojné, a zcela hlu-
chý jsem, když napomínáš vážně, 
když smutek dopustíš  – znamení 
varovné.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 500 Já chtěl bych, Bože můj (ná-
pěv 1648, text L. Roehrich 1866 / K. 
Trusina)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v únoru (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58): 14. 2. – 10.30 h boho-
služby s nedělní školou

Více informací o sborovém živo-
tě najdete na vývěsce před modli-
tebnou nebo na http://trebechovi-
ce.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

     

Životní jubilea:

94 let Anna Burešová

91 let Jiřina Hlaváčková
 Oldřiška Piroutková
 Zděnka Horáková
 Věra Brandejsová

80 let František Kerhart
 Zdeněk Musil
 Helena Holečková
 Zdeňka Vohralíková
 

Vítáme na svět:

Elen Fikrová
Viktorie Suchá
Jakub Marek

Rozloučili jsme se:

Jan Kytka (91)
Josef Uhlíř (76)

Poděkování a vzpomínky

Poděkování

Děkuji za milou návštěvu čle-
nek Sboru pro občanské zále-
žitosti a  Místní skupiny ČČK, 
za upřímná blahopřání, květiny 
a  dárky k  mému životnímu jubi-
leu.

Srdečně děkuji za projevenou 
pozornost, které si velmi vážím.

Jiřina Ťuková

Pavle Plašile, velký dík! 
Děkuji za Tvé působení v  ZUŠ 
v  Týništi nad Orlicí. Děkuji za 
vznik MTBB. Děkuji za swingo-
vé festivaly. Děkuji za novoroční 
koncerty. Děkuji, že jsem se na 
chvíli mohla vrátit do „výtvarky“. 
Děkuji za Tvé kamarádství. Děku-
ji, že rozdáváš radost.

Blanka Hrušková

Děkujeme touto cestou Sboru 
pro občanské záležitosti, jmenovi-
tě p. Matonohové a p. Šponarové 
za blahopřání a  předané dárky 
k 95. narozeninám p. Šaldové a 75. 
narozeninám p. Voborníka.

Rodina Šaldova a Voborníkova

Děkuji touto cestou městské-
mu úřadu a  Sboru pro občanské 

záležitosti, paní Simoně Pechové 
a  paní Ivě Stodůlkové, za přání 
a dárek k mým 90. narozeninám.

 
Ráda bych touto cestou podě-

kovala Městskému úřadu Týniště 
nad Orlicí a  členkám SPOZ paní 
Šponarové a  paní Matonohové 
za přání a  předání dárku mému 
otci Janu Kytkovi, který 6. prosin-
ce 2015 oslavil své 91. narozeniny. 
O to víc, že to byly jeho narozeni-
ny poslední.

Jana Kozáková - dcera

 
Vzpomínka

Dne 27. ledna uplynulo 6 let, co 
nás opustil pan Miroslav Šponar.

Vzpomeňte s námi.
Rodina Šponarova

Dne 11.  února  2016 uplyne již 
jedenáct přesmutných let, kdy od 
nás navždy odešla naše milova-
ná dcera, sestra, manželka a  ma-
minka paní Jaruška Matoušová, 
rozená Dvořáková. Stále s velkou 
bolestí vzpomínají a  nikdy neza-
pomenou rodiče, sestra s rodinou, 

manžel a děti.
Dne 7.  1.  2016 by se dožil 42 

let náš Miroslav Michálek. Osud 
tomu chtěl jinak – před sedmi lety 
odešel bez slůvka rozloučení.

Stále vzpomínáme
Anežka, Vojta, Martina Mi-

chálkovi

ZAJíMAVOsti Z MAtRiky Měú V týNišti NAD ORlicí ZA ROk 2015

     

Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 6 148

z toho: Křivice 187
 Petrovice 208
 Petrovičky 168
 Rašovice 164
 Štěpánovsko 207
 Týniště nad Orlicí 5214

V  roce 2014 mělo Týniště nad 

Orlicí včetně přilehlých obcí 6 134 
obyvatel.

Počet narozených dětí: 66
z toho: 33 děvčat, 33 chlapců

V roce 2014 se narodilo 56 dětí.

Nejčastěji užívaná jména děvčat: 
Barbora 4x Eliška, Amélie, Josefína 
2x

chlapců: Matěj, Jan, Daniel 3x
Dominik, Michal, Šimon, Jakub 

2x
4. Manželství uzavřelo v obřadní 

síni v Týništi nad Orlicí 15 párů
 
5. V  roce 2015 se odstěhovalo 

145 občanů, k  trvalému pobytu se 
přihlásilo 160 občanů

6. Nejstarší občankou města je 
paní Rosálie Mauerová z  Týniště 
nad Orlicí

7. V roce 2015 zemřelo 73 obča-
nů z toho: 33 žen a 40 mužů

Marie Hlavová,
matrikářka
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Svátek svatého Valentýna (zkrá-
ceně také Valentýn), se slaví v an-
glosaských zemích každoročně 
14.  února jako svátek lásky a  ná-
klonnosti. Je to den, kdy se tra-
dičně posílají dárky, květiny, cuk-
rovinky a pohlednice s  tématikou 
stylizovaného srdce, jako symbolu 
lásky. Jedná se především o  spo-
lečnou oslavu svátku zamilovaný-
mi páry, darování valentýnských 
přáníček jako forma vyznání lásky 
(tzv. Valentýnky) nebo uzamyká-
ní zámečků lásky, které původně 
s Valentýnem téměř nesouvisí.

Také u nás se neposílají a nedo-
stávají pouze cukrovinky, květiny 
a  další drobnosti, člověk může 
dostat i krásnou knihu se zamilo-

vanou tématikou. A  takové jsou 
svým obsahem převážně dívčí 
romány. V  těchto knihách se dív-
ky většinou ztotožňují s  hlavními 
hrdinkami a  mají pocit, že kniha 
je psána o nich. Ty, které touží po 
první opravdové lásce, a  kterou 
by převážně na Valentýna chtěly 
mít, si takovou lásku najdou ne-
jen v  dnešní době na internetu, 
ale také v této četbě, a prožívají ji 
stejně, jako by opravdová byla. Vy-
sní si svého „prince“ a nechtějí nic 
víc, než si takového najít. Na dru-
hou stranu jsou některé tyto dívčí 
romány psány tak, že autoři dávají 
jasně najevo například odmítavý 
postoj ke kouření nebo pití nácti-
letých. Rovněž myšlenkové vyús-

tění některých románů je takové, 
že někdy se naše vysněné předsta-
vy v reálu mění v noční můry a to 
se stává dobrým apelem k  tomu, 
aby dívky nepodlehly prvnímu, 
často velice povrchnímu dojmu 
a nezničily si život.

Naše knihovna nabízí řadu ta-
kových dívčích románů, od první 
lásky, přes letní lásky například 
od koní až po lásky zahalené do 
záhadných tajemství a lásky upíří. 
Určitě každá čtenářka má ráda ta-
kové příběhy a  pro představu zde 
uvádíme některé tituly z  našeho 
fondu:
Upíří deníky
Roztomilé malé lhářky
Léto na táboře

Všem klukům, které jsem milo-
vala
Černá jako eben
Nezapomenutelná cesta
Elita, Selekce, První
Léto, kdy jsem zkrásněla
Hvězdy s nadějí
Láska s vůní koňské hřívy
Láska se ukrást nedá

Věříme, že si všechny čtenářky 
v dětském nebo dospělém odděle-
ní vyberou tu svou „valentýnskou“ 
knihu, že v ní najdou první lásku, 
štěstí, napětí, ale i reálné předsta-
vy o  lásce. Doufáme, že vám naše 
příběhy udělají radost a budeme se 
těšit na vaši návštěvu.

Tereza Hejnová

ceNA ZPRAVODAJe se NeMěNí

     

Minulý měsíc jsme vás na tom-
to místě informovali o  uvažova-
ném zdražení našeho Zpravodaje. 
K  němu nakonec nedojde. I  pro 
rok 2016 jsme zvolili cestu zacho-
vání ceny stávajícího předplatného 
i volného prodeje. Ovšem na místo 

finančních můžete očekávat jiné 
dílčí změny. Již v  průběhu jarních 
měsíců se budete moci těšit na 
ucelené zpravodajství o  veškerých 
kulturních akcích města a  v  jed-
nání jsou i  jisté estetické úpra-
vy či nové rubriky. Ať se k  vám, 

milí čtenáři, dostanou informace 
z  první ruky i  zábavné čtení z  va-
šeho města v  jasnějších obrazech 
i  papíru, abych trochu napověděl 
a připoutal vás k našim stránkám. 
Tedy, kdo tak neučinil, předplatit 
si časopis pro tento rok můžete za 

120 Kč a  na novinových stáncích 
či v kulturním domě koupíte číslo 
týnišťského Zpravodaje za 10 Kč. 
Celý náš redakční okruh věří, že si 
v něm i nadále najdete to své.

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D., ředitel 
Kulturního centra
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ANDělské ZVONěNí

DDM sluNíčkO – Akce V úNORu

sledujte aktuální informace na
www.tyniste.cz

   

Čtvrtou adventní neděli pro-
běhla v  Kulturním centru již tra-
diční akce Domu dětí a  mládeže 
s  názvem Andělské zvonění. Od 
14 hodin byly pro návštěvníky na-
chystány tvořivé dílny, kde si mohli 
ozdobit perníčky, vytvořit vánoční 
prostírání či přání k novému roku 
nebo dohnat svou vánoční výzdo-
bu výrobou svícnu. Pro děti i jejich 
blízké byly připraveny deskové hry, 
omalovánky, puzzle a  zvonečková 
hledačka, kde si děti mohly vyluštit 
zašifrovanou otázku našeho andíl-
ka. Od 16 hodin pak na návštěv-
níky čekalo vystoupení hudebních 
a  dramatických kroužků a  letos 
poprvé vystoupily i děti z kroužku 

Novinářská kaňka, kteří si připravi-
li čtení autorských příběhů. Mimo 
to jste mohli vidět vystoupení tří 
divadelních skupin pod společnou 
hlavičkou DS Poškoláci, kytaristy, 
flétnisty, keyboardisty a  divadelní 
přípravku Pididivy s  andělskými 
písničkami. Celým vystoupením 
nás pak provedli dva členi DS Po-
školáci, Žanda Hudečková a  Vojta 
Kavřík, s  jejich zábavnými vstupy. 
Celá akce měla příjemnou vánoč-
ní atmosféru a  mohu říct, že jsme 
si všichni tento společně strávený 
vánoční čas užili.

Veronika Chytrá
Fotogalerii naleznete na čtvrté 

straně obálky

   

■ Úterý 2. 2. od 17.30 hod. - PeDig
Pletení přírodními proutky pedigu, které mohou být barevné či ploché 
nebo mohou mít různou sílu. Plést můžete ošatky, košíky, zvonečky, tácy 
nebo rovnou létající balón.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem, ome-
zený počet míst.

■ Úterý 9. 2. od 17.30 hod. - cákANá tRičkA
Oživíme starší trička nebo z nových (předem vypraných) uděláme neopa-
kovatelné originály. Pracujeme s několika technikami a nakonec to všech-
no pocákáme.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

■ Sobota 13. 2. - Dětský MAškARNí kARNeVAl
Těšíme se v tělocvičně U Dubu na všechny masky, od 14.30 hod. Připrave-
né máme hry a soutěže pro děti i doprovod, tombolu, kouzlení s kouzelní-
kem, soutěž masek a předtančení našich kroužků. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 40 Kč.

■ JARNí PRáZDNiNy – PutOVáNí ZA sluNíčkeM
Celý týden se s námi můžete vydat s Ťukem a Bzukem na cestu, někdy ve 
Sluníčku a okolí, někdy do cizích krajů. Přihlásit se mohou školní děti na 
celý týden nebo na jednotlivé dny do naplnění kapacity. Ve Sluníčku je 
zajištěn je pitný režim, oběd a odpolední svačina, na výletech si jídlo a pití 
zajišťujete sami, v ceně je doprovod, program, vstupné a jízdné.
Pondělí 15. 2. – Bzuk a Ťuk ve Sluníčku
Přijďte se seznámit s čmeláčími kamarády, užít si legraci, vyzkoušet nové 
hry a zkusit vyřešit společnou záhadu. Program bude uvnitř i venku, bu-
deme vyrábět, hrát i sportovat.
Sraz 7.30 – 8 hod. v DDM, konec 15.30 – 16 hod v DDM. Cena 140 Kč.
Zajištěn je pitný režim, oběd a odpolední svačina.
S  sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, oblečení na ven, dle počasí, sva-
činu.

■ Úterý 16. 2. – čMeláci A DRAk
Vyletíme si na výlet do hradeckého divadla Drak, kde nás čeká interaktiv-
ní výstava, divadelní laboratoř a výtvarná dílna.
Sraz v 8.10 na nádraží, návrat v 15.30 na nádraží. Cena 200 Kč.

S sebou: Pohodlné oblečení podle počasí na ven i dovnitř, přezůvky, jídlo 
a pití na celý den.

■ Středa 17. 2. – ZtRAceNý ťuk
Kdo nám pomůže najít ztraceného Ťuka? Pátrat budeme uvnitř i venku, 
čeká nás dobrodružství i  legrace. Určitě bude čas i  na deskovky a  tělo-
cvičnu!
Sraz 7.30 – 8 hod. v DDM, konec 15.30 – 16 hod v DDM. Cena 140 Kč.
Zajištěn je pitný režim, oběd a odpolední svačina.
S  sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, oblečení na ven, dle počasí, sva-
činu.

■ Čtvrtek 18. 2. – huRá NA POuť
Potrénujeme na páteční výlet a uděláme si vlastní pouťové atrakce. Užije-
me si strašidelný dům, střelnici, houpačky a cirkus.
Sraz 7.30 – 8 hod. v DDM, konec 15.30 – 16 hod v DDM. Cena 140 Kč.
Zajištěn je pitný režim, oběd a odpolední svačina.
S  sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, oblečení na ven, dle počasí, sva-
činu.

■ Pátek 19. 2. – letíMe DO tONgA
Vyrazíme na výlet do hradeckého Tonga, užijeme si skákání, lezení a řá-
dění na všech atrakcích.
Sraz v 8.10 na nádraží, návrat v 15.30 na nádraží. Cena 220 Kč.
S sebou: Jídlo a pití na celý den nebo peníze na oběd v bufetu. Pohodlné 
oblečení do Tonga (rovnou na sebe, není nutné se tam převlékat).

■ Úterý 23. 2. - PeDig
Podvečerní dílna pro mládež i dospělé. Cena 40 Kč + spotřebovaný mate-
riál. Přihlaste se, prosím, předem, omezený počet míst.

■ Středa 24. 2. mezi 16 – 19 hod. - hRAJeMe DOMiNiON
Přijďte do našeho herního klubu vyzkoušet velmi variabilní hru, kterou 
oceňují děti i dospělí. Naučíme vás ji za 5 minut a hrát můžete s námi celý 
večer a  třeba se s námi zúčastnit v dalších týdnech některého z velkých 
turnajů. Vyzkoušet můžete i další hry z naší nabídky. Vstupné 20 Kč.

Eva Jenčíková
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kultuRNí, sPOlečeNské A sPORtOVNí Akce - úNOR 2016

datum- den čas název místo konání typ akce

Út 02. 2. 2016 17:30 Pedig - DDM sluníčko DDM Sluníčko Hobby, kutilství

Čt 04. 2. 2016 20:00 Večerní dílna pro rodiče: Valentýn a korálky - MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

Ne 07. 2. 2016 16:00 
a 18:30

taneční polepšovna pro manželské páry a dvojice 
- Kulturní centrum Kulturní dům Tanec

Po 08. 2. 2016 18:00 Žákovský koncert a výstava prací žáků Výtvarného odboru - 
ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ Koncert a výstava

Út 09. 2. 2016 17:30 cákaná trička - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Hobby, kutilství

Út 09. 2. 2016 17:30 bosenské údolí pyramid - KC Týniště n. Orlicí Kulturního dům - 
Malý sál Přednáška

Čt 11. 2. 2016 10:00 Pohádkové čtení - MC Ratolest Městská knihovna Děti, čtení, literatura

Čt 11. 2. 2016 17:00 snění babky ťapky - Městská knihovna Městská knihovna Autorské čtení

Čt 11. 2. 2016 17:30-19:00 beseda o Montessoriho metodě - MC Ratolest MC Ratolest Děti a rodiče

Pá 12. 2. 2016 20:00 - 04:00 25. basketbalový ples, tombola s házením na koš, k tanci a po-
slechu hraje Koplahoband - SK Týniště n. O., oddíl košíkové Hala U Dubu Hudba, tanec

so 13. 2. 2016 14:30 Dětský maškarní karneval - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Děti a rodiče

Ne 14. 2. 2016 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené - 
Kulturní centrum Kulturní dům Tanec, zábava

Po 15. 2. 2016 7:30-15:30 bzuk a ťuk ve sluníčku - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Děti, volnočasové aktivity

Út 16. 2. 2016 8:10-15:30 čmeláci a drak - DDM Sluníčko Divadlo Drak Děti, volnočasové 
aktivity, výlet

St 17. 2. 2016 7:30-15:30 Ztracený ťuk - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Děti, volnočasové aktivity

Čt 18. 2. 2016 7:30-15:30 hurá na pouť - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Děti, volnočasové aktivity

Pá 19. 2. 2016 8:10-15:30 s ťukem a bzukem do tonga - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Děti, volnočasové 
aktivity, výlet

Ne 21. 2. 2016 11:00 Pošťácká pohádka - Kulturní centrum Kulturní dům Divadlo, děti a rodiče

Út 23. 2. 2016 17:30 Pedig - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Hobby, kutilství

St 24. 2. 2016 16:00-19:00 hrajeme Dominion - DDM Sluníčko DDM Sluníčko Herní klub

Čt 25. 2. 2016 19:30 temno - hrajem! - Kulturní centrum Kulturní dům Divadlo

Čt 25. 2. 2016 20:00 Večerní dílna pro rodiče: drátkování - MC Ratolest Městská knihovna 
Týniště n. Orlicí Děti a rodiče

so 27. 2. 2016 20:00 hasičský ples - SDH Kulturní dům Hudba, tanec

Ne 28. 2. 2016 14:00-18:00 taneční odpoledne nejen pro dříve narozené - 
Kulturní centrum Kulturní dům, Tanec, zábava

Ne 28. 2. 2016 16:00 
a 18:30

taneční polepšovna pro manželské páry a dvojice - 
Kulturní centrum Kulturní dům Tanec

Ne 28. 2. 2016 6:00-10:00 Ptačí trh, trh králíků, holubů a drůbeže - ZO ČSH Areál chovatelů 
Bobkárna Výstava

Po 29. 2. 2016 09:00 Okresní přehlídka komorních souborů s převahou dechových 
nástrojů - ZUŠ Koncertní sál ZUŠ Hudební přehlídka

Po 29. 2. 2016 18:00 Žákovský koncert a výstava prací žáků Výtvarného odboru - 
ZUŠ a SRPZUŠ Sál ZUŠ Koncert a výstava
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   ■ Dne 3. 12. 2015 v 10:00 hod. bylo přijato 
oznámení, že v ulici Na Bělidle, v řadě ga-
ráží za kotelnou pro ústřední dálkové vytá-
pění jsou u  jedné garáže poškozená vrata 
a  je zde důvodné podezření na vloupání. 
Provedeným šetřením byla ustanovena 
osoba užívající narušenou garáž a bezpro-
středně poté byla strážníkem vyrozuměna. 
S ohledem na podezření ze spáchání trest-
ného činu byla na místo přivolána Policie 
ČR. Do příjezdu policie bylo zajištěno mís-
to činu.

■ Dne 5. 12. 2015 v 20:05 hod. bylo přijato 
telefonické oznámení obyvatele města Týniště n.O., že nalezl dotykový te-
lefon zn. Aligator. Strážníkem byl telefon převzat do úschovy. Po zjištění 
osoby majitele a jeho vyrozumění byl telefon vrácen.

■ Dne 5. 12. 2015 v 22:15 hod. byl na služebnu městské policie strážníky 
předveden návštěvník tanečního kurzu, který kromě své značné opilosti 
znečišťoval i veřejné prostranství města. Spáchaný přestupek proti alkoho-
lismu a veřejnému pořádku byl projednán v blokovém řízení.

■ Dne 6. 12. 2015 v 03:00 hod. v rámci hlídkové činnosti bylo strážníky 
zjištěno, že na Mírovém náměstí došlo naproti poliklinice k  poškození 
svislé dopravní značky. Od přítomných svědků bylo zjištěno, že poškoze-
ní způsobilo bílé osobní vozidlo, pravděpodobně Škoda Favorit či Felicie. 
Vozidlo následně z místa ujelo směrem k obci Lípa. Vozidlo odpovídající 
popisu s poškozenou přední částí nebylo strážníky nalezeno.

■ Dne 16. 12. 2015 v 15:30 hod. na žádost majitele nemovitosti v ulici Za 

Drahou byl strážníky proveden odchyt psa  – fenky německého ovčáka, 
která pobíhala po soukromém pozemku a ohrožovala obyvatele zde stojí-
cího domu. Pes byl umístěn do záchytných kotců městské policie, kde se 
nachází do současné doby.

■ Dne 16. 12. 2015 v 16:39 hod. bylo přijato telefonické oznámení správ-
ce městské ubytovny „Modrák“, že na schodech u vstupu do ubytovny se 
nachází cizí podnapilý muž, který svým chováním a  zejména hlasitým 
křikem ruší obyvatele okolních nemovitostí a budí veřejné pohoršení. Po 
zjištění totožnosti byl muž strážníky vyzván k  zanechání protiprávního 
jednání a opuštění prostor ubytovny. Tuto výzvu muž ignoroval a v naru-
šování veřejného pořádku pokračoval. Z důvodu značné podnapilosti byl 
strážníky převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, 
kde byl hospitalizován. Teď bude muset muž kromě pokuty zaplatit i ná-
klady za ubytování na záchytné stanici.

■ Dne 18. 12. 2015 v 22:10 hod. v rámci obchůzky bylo strážníky v uličce 
spojující městský park s ulicí Nádražní nalezeno neuzamčené horské jízd-
ní kolo. Kolo bylo vzato do úschovy na služebnu městské policie.

■ Dne 31. 12. 2015 v 18:30 hod. bylo přijato oznámení, že v ulici T.G. Ma-
saryka nedaleko prodejny COOP naboural podnapilý řidič do dvou za-
parkovaných vozidel a hrozí, že se pokusí z místa uniknout. Řidič vozidla, 
které poškození způsobilo, byl na místě strážníkem zadržen. Provedenou 
orientační dechovou zkouškou bylo podezření na řízení vozidla pod vli-
vem alkoholu vyloučeno. Z provedeného šetření však vyplynulo, že mladý 
muž řídil osobní vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského 
oprávnění. Místo dopravní nehody bylo zajištěno do příjezdu Policie ČR – 
skupiny dopravních nehod.

Jaroslav Forman
strážník MP
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Předvánoční posezení s rodiči.

Předvánoční zpívání na terase mateřské školy 20. 12. 2015.

Předvánoční posezení s rodiči.

Zpívání koled v kostele 3. 1. 2016. Foto: Květa Valentová.

Tříkrálový průvod od MŠ do kostela 3. 1. 2016. Foto: Květa Valentová.

Tříkrálový průvod od MŠ do kostela 3. 1. 2016. Foto: Květa Valentová.
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týniště nad Orlicí -  
častolovice - solnice

bylo nebylo
„Z  Třebechovic jedeme lesem 

po kraji veliké Šternberské obo-
ry a  zvolna ku stanici Týništi se-
stupujeme. Týniště jest starobylý 
městys na pravém břehu Orlice 
divoké, jehož farní kostel sv. Mi-
kuláše již Mutinou z  Dobrušky r. 
1361 založen byl. V  Týništi jest 
První česká spolková škrobár-
na. Malými lesíky pak po jižním 
svahu výšiny Chlumské, majíce 
vpravo lučinatou rovinu, dále se 
ubírajíce, spatřujeme vsi Lípu 
a  Čestice, městečko Častolovice, 
pak město Kostelec, až zastavíme 
na stanici Kostelec nad Orlicí. Ze 
stanice dvakrát denně poštovní 
spojení s  Rychnovem nad Kněž-
nou (2 hodiny).“ Tolik ukázka, 
jakým způsobem je v  Řivnáčově 
průvodci po království Českém 
z roku 1882 popisováno cestování 
vlakem. Z  tohoto příkladu navíc 
vyplývá, že přeprava do našeho 
okresního města nebyla zdaleka 
tak jednoduchá a samozřejmá jako 
dnes. Železniční trať Častolovice - 
Rychnov - Solnice byla uvedena do 
provozu po dlouhých deseti letech 
jednání teprve v roce 1893. Do té 
doby častolovické nádraží neexis-
tovalo a vlaky jezdily z Týniště bez 
zastavení až do Kostelce.

Minizoo a ovocné sady
V  Častolovicích zcela pohodl-

ně a  bez námahy nastoupíme do 
vlaku díky zvýšenému nástupišti, 
které tu stavbaři v  minulém roce 
vybudovali v  rámci kompletní 
rekonstrukce a  modernizace celé 
stanice. Po železném mostě poté 
překonáme řeku Bělou a už brzdí-
me na zastávce Častolovice. Tato 
zastávka slouží cestujícím od pr-
vopočátku jako trať sama. O  její 
zbudování se tehdy pravděpodob-
ně zasloužili majitelé častolovické-
ho zámku, hrabata Šternberkové, 

protože koleje vedou takřka pod 
okny jejich sídla. Zámek Častolo-
vice a přilehlý anglický park přiví-
tají ročně desetitisíce návštěvníků, 
přičemž velkými lákadly přede-
vším pro rodiny s dětmi jsou obo-
ra a  malá zoo s  domácími i  cizo-
krajnými zvířaty.

Rychnovská lokálka mine zá-
mecký park a  po táhlém mírném 
stoupání sjíždí do údolí říčky 
Kněžné. Následuje zastávka Syn-
kov, jíž si místní vyprosili roku 
1921, a  dále zastávka Slemeno, 
otevřená dokonce až o  třináct let 
později. Slemenskou zastávku 
si můžeme vybrat za východiště 
krátkého výletu po blízkém okolí. 
Vede tudy modrá turistická znač-
ka, po které přijdeme na návrší 
nad obcí Slemeno, kde se pojed-
nou před námi objeví rozsáh-
lé jabloňové sady. Prochází jimi 
šestikilometrová Ovocná stezka. 
Z informačních tabulí této naučné 
trasy se dozvíme vše o  pěstování 
ovoce, o  jeho prospěšnosti na náš 
organizmus a  nakonec, klobouk 
dolů, oceníme tu mravenčí práci, 
jejímž výsledkem je mísa voňa-
vých jablek na našem stole.

Po modré nakonec dojdeme až 
do Rychnova. Historii a  paměti-
hodnosti tohoto města poznáme 
nejlépe díky značenému městské-
mu vycházkovému okruhu. Začít 
lze třeba na Starém náměstí, kde 
mimo jiné najdeme Městské in-
formační centrum. Tam už nebu-
de problém upřesnit si konkrétní 
cíl svého zájmu, ať jde o  kulturu, 
sport, ubytování nebo stravování.

80 let výroby aut
Vraťme se ale na rychnovské 

nádraží. Zatímco do Častolovic se 
vlakem dostaneme každou hodinu, 
na opačnou stranu, do Solnice, je 
to o poznání horší. Na tomto úse-
ku trati je provoz plně podřízen 
požadavkům závodu Škoda Auto 
v  Kvasinách. Osobní vlaky zde 

jezdí pouze v  takových časových 
polohách, aby zajistily návoz za-
městnanců do automobilky - tedy 
třikrát denně v  obou směrech. 
Kvůli tomu bohužel železniční 
zastávka Rychnov nad Kněžnou 
zůstává osiřelá a  málo využitá, ji-
nak skvěle umístěná poblíž centra 
města a nemocnice. Posledních pět 
kilometrů se koleje nejprve vinou 
po skalnatém úbočí nad místní 
částí Habrová, pak překonávají ná-
vrší u Lipovky a následně klesají do 
konečné stanice Solnice. Už z dál-
ky je vidět stále se rozšiřující areál 
kvasinské automobilky. Historie 
automobilového průmyslu zde pod 
Orlickými horami se začala psát ve 
třicátých letech dvacátého stole-
tí, kdy význačný český podnikatel 
a vynálezce Ing. František Janeček 
zakoupil zámek a velkostatek Kva-
siny. Zručný konstruktér využil 
prostor bývalé bednárny a  hned 
se pustil do výroby karoserií svého 
nového vozu značky Jawa. Roz-
pracované autodíly se po železni-
ci posílaly do Týnce nad Sázavou 
a  tam, v  továrně na světoznámé 
motocykly, probíhala jejich finální 
montáž. Přerod ve škodováckou 
automobilku nastal záhy po druhé 
světové válce v roce 1947.

Neuskutečněné projekty
Když inženýři a zastupitelé obcí 

před sto třiceti lety řešili stavbu 
častolovicko-solnické tratě, uva-
žovali o  jejím pokračování dál 
do hor, minimálně do Skuhrova 
nad Bělou, anebo navrhovali vést 
ji do Dobrušky s  napojením na 
Náchod. Z těchto plánů jak vidno 
sešlo, ale přesto se před deseti lety 
objevil jeden smělý projekt, kte-
rý tuto myšlenku na chvíli oživil. 
Vize jménem Dráhy Orlických hor 
se však nesetkala s  pochopením 
a  především ochranáři a  majitelé 
pozemků ji rázně odmítli. Ale kdo 
ví, třeba se ty vypracované nákresy 
jednou dočkají své realizace.

Adam Prokeš

1 – zámek Rychnov

Rychnovský zámek hraběcí rodiny 
Kolowrat Krakowských Libštejn-
ských. Veřejnosti přístupná je např. 
obrazárna s díly českého i světového 
malířství a sbírka střelných zbraní.

2 – Infopanel Bylo nás pět

Infopanel rychnovského městské-
ho vycházkového okruhu. Dobové 
fotografie a  úryvky z  knih Karla 
Poláčka nám přiblíží historii a pa-
mátky celého města.

3 - Letní foto T. Brandejse

Objektiv Tomáše Brandejse zachytil 
loni na Den železnice vlak vedený 
motorovým vozem M 240.0100, jak 
opouští žst. Častolovice směr Rych-
nov nad Kněžnou

4 – Zámek Kvasiny

Zámek Kvasiny - v  roce 1933 jej 
koupil český Edison Ing. František 
Janeček a  v  přilehlém dřevozpra-
cujícím podniku začal vyrábět ka-
roserie. Tím byla zahájena tradice 
automobilového průmyslu na Rych-
novsku.

5 – infopanel Ovocné stezky

Ovocné sady Synkov, s.r.o., pěstují 
na 180 hektarech jabloně, hrušně 
a  slivoně. S  prací v  sadech během 
čtyř ročních období nás seznámí in-
formační tabule Ovocné stezky.

6 - Autovlak

Stanice Solnice – vlak naložený ne-
celou stovkou aut je připraven k od-
jezdu do Týniště.

7 – Regionova v polích

Motorová jednotka 814.986 Regio-
nova u zastávky Slemeno (před ob-
novou). Autor Jan Štěnička.
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Popisky k fotografiím na str. 18

Foto: Adam Prokeš,  Tomáš Brandejs, Jan Štěnička
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