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Verš z deníčku řezníka Valenty:
„Byl to čuník Otrava, do pupíčku potrava!“

51. ročník
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U S N E S E N Í   č.   28
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 23.1.2012

A) Schvaluje

1. Změnu čl. II, odst. 3 a čl. VIII, odst. 1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
schválené Radou města Týniště nad Orlicí č. 5 dne 10.1.2007 (finanční částka
30 tis. Kč se mění na 50 tis. Kč).
2. Prodej vyprošťovacího zařízení NAREX do majetku Města Solnice za cenu 
26.370 Kč včetně DPH.
3. Platové zařazení ředitelů příspěvkových organizací školských zařízení Měs-
ta Týniště nad Orlicí podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, s 
platností od 1.1.2012.
4. Změnu platového zařazení ředitelky příspěvkové organizace GC Týniště nad 
Orlicí Mgr. Marie Vackové podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, s 
platností od 1.1.2012.
5. Změnu odměny pro předsedu Komise pro projednávání přestupků JUDr. 
Jindřicha Urbánka, s platností od 1.1.2012.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín na pozemcích 1998/1, 1916 v k.ú. Týniště nad Orlicí za 
účelem uložení sítě nízkého napětí za cenu 8.800 Kč včetně DPH.
7. Uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce Čes-
ké republiky, krajské pobočky Hradec Králové.
8. Změnu nájemného z nebytových prostor a pozemků v majetku města o 
míru inflace za rok 2011 (míra inflace 2011 – 1,9 %).
9. Vyřazení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace GC Týniště nad 
Orlicí spočívajícího v myčce s odklápěcím pultem – výdejny z evidence (ne-
funkční, neopravitelná).
10. Použití finančních prostředků příspěvkové organizace GC Týniště nad Or-
licí z fondu reprodukčního a investičního ve finanční částce 250.000 Kč na ná-
kup a instalaci průmyslové pračky a bubnového sušiče.
11. Uzavření nájemní smlouvy na kancelář č. 115 v budově MěÚ Týniště nad 
Orlicí pro potřeby Úřadu práce České republiky, krajské pobočky Hradec Krá-
lové (vyplácení dávek hmotné nouze).
12. Odvod neoprávněně použitých prostředků Městským bytovým podnikem 
Týniště nad Orlicí do rozpočtu města (1.998 Kč) z důvodu porušení rozpočtové 
kázně.

B) Bere na vědomí

1. Záležitosti týkající se porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
MěBP Týniště nad Orlicí se stanovením sankcí.
2. Záležitosti týkající se změny nájemní smlouvy na byt 2+1 v čp. 485 uzavřené 
s ***.
3. Žádost *** o výměnu bytu.
4. Nabídku České pojišťovny na pojištění odpovědnosti za vzniklou škodu s 
tím, že rada změnu stávající pojistné smlouvy nedoporučuje.
5. Záležitosti týkající se stížnosti na nadměrný hluk v nočních hodinách vzni-
kající produkcí klubu Velvet s tím, že provozovatel klubu provede opatření 
vedoucí ke snížení hluku.
6. Informace k problematice MŠ Město s tím, že bude projednána s ředitelkou 
MŠ na jednání rady 6.2.2012.
7. Záležitosti veřejné finanční podpory Spolku přátel města Týniště nad Orlicí,
které budou znovu projednány po předložení rozkladu nákladů předloženého 
rozpočtu.
8. Zprávu o činnosti Spolku přátel města Týniště nad Orlicí.
9. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.1.2012 (doporučení budou vza-
ta v úvahu při sestavování rozpočtu na rok 2012).
10. Zápis z jednání sportovní komise ze dne 19.12.2011.

C) Ukládá 28/12

1. Zařadit do návrhu rozpočtu 2012 následující příspěvky: SK Ontário – 15 tis. 
Kč, MS Petrovice – 5 tis. Kč, o.s. Medinform Týniště n.O. – 5 tis. Kč.
T: příprava rozpočtu 2012, Odpovídá: Oubrechtová I.

U S N E S E N Í   č.   29
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 6.2.2012

A) Schvaluje
1. Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 937 Týniště nad Orlicí (objekt 
přilehlý k městské knihovně). Plocha pronajímaných prostor 164 m2. Nejnižší 
nabídková cena  za1 m2 - 270 Kč + DPH (energie hradí pronajímatel).
2. Změnu finanční náhrady na zřízení věcného břemene na pozemcích ve
vlastnictví Města Týniště nad Orlicí ve výši 50 Kč za metr běžný, minimálně 500 
Kč. K ceně bude připočteno DPH, platné v den uzavření smlouvy.
3. Rozhodnutí o odvodu neoprávněně použitých finančních prostředků Řím-
skokatolické farnosti ve výši 150 000 Kč z důvodu porušení rozpočtové kázně.
4. Pronájem  části pozemku p. č. 692/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 15 m2 
pro p. *** (pozemek pod garážemi).
5. Pronájem části  pozemku p. č. 692/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 15 m2 
pro p. *** (pozemek pod garážemi).
6. Uzavření nájemní smlouvy na byt v GC- DPS Týniště nad Orlicí pro ***.

B) Bere na vědomí

1. Zápis z jednání bytové komise konaného dne 1. února 2012.
2. Vyjádření od Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou k záměru 
zřízení přechodu pro chodce na Mírovém náměstí před poliklinikou v Týništi 
nad Orlicí. 

C) Ukládá   29/12

1. Zařadit do návrhu rozpočtu 2012:
- JSDH Týniště nad Orlicí – Kč 529.930,00 na provoz, Kč 40.000,00 na vestavbu 
vyprošťovacího zařízení, Kč 56.000,00 na nákup 4 ks OO Fireman Strong Plus, 
Kč 90.000,00 na zprovoznění sirén pro svolávání JSDH, Kč 14.000,00 na nákup 
vozíku na přepravu čerpadel.
- Vypracování projektu na změnu zařazení jednotlivých odběrných míst elek-
trické energie (firma Envidens Rychnov nad Kněžnou) - 32 400 vč. DPH.
- Terénní protidrogový program pro oblast Týniště nad Orlicí – 5000 Kč.
- Audisbus – doprava handicapovaných dětí  - 10 500 Kč.
- Sbor dobrovolných hasičů  - 10 000 Kč.
- Osadní výbor Petrovice  - 7000 Kč. 
T: Příprava rozpočtu 2012                                                 Odpovídá: vedoucí FO
2. Nedoporučit do návrhu rozpočtu 2012 finanční příspěvek pro Sdružení
obrany spotřebitelů Královehradeckého kraje (5 000 Kč).
3. Projednat na Správě údržby silnic záležitost týkající se dopravní situace kři-
žovatky na sídlišti „U Dubu“. T:29.2.2012, Odpovídá: Ing. Matička J.
4. Požádat o vyjádření ve věci přechodu pro chodce před poliklinikou MěÚ 
Kostelec nad   Orlicí – odbor dopravy.    T: 17.2.2012, Odpovídá: p. Hejna Z.
5. Zařadit do programu jednání ZM odvolání členky OV Petrovice nad Orlicí  
Bc.       Škopové Anny na její vlastní žádost.   
T:12.3.2012                                                                          Odpovídá:  Ing. Paštika J.

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.

ZPRÁVY Z RADNICE

Upozorňujeme občany na splátky za svoz komunálního odpadu 

1. splátka do 30. dubna 2012
2. splátka do 31. října 2012 

Roční sazba místního poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za osobu
Místní poplatek je možno uhradit:
- hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech: pondělí a středa od 7:30 – 11:30    12:30 – 16:30 hod
 - bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800, VS - k doptání na kristakova@tyniste.cz, nebo na  494 337 353
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Tohle už mě ale fakt hodně vadí

Skoro pokaždé píšu o pozitivních 
věcech, jelikož jsem takový i svým 
naturelem. Ovšem na světě bohu-
žel vše takové není a jak později 
uvedu konkrétní podrobnosti, které 
mě k sepsání vedly, určitě většina 
z vás bude souhlasit s nadpisem 
dnešního úvodníku. Moje zamyšle-
ní se bude týkat vandalismu. Nej-
prve trochu encyklopedické osvěty 
na toto téma. Název vandalismus 
je odvozen od příslušníků germán-

ského kmene Vandalů (100 let před n.l.). Jejich cílem bylo 
naprosto neúčelné, nekulturní a primitivní ničení vybudo-
vaných hodnot a poškozování předmětů v soukromém či 
společném vlastnictví. Takovým způsobem třeba v roce 455 
zpustošili Řím a vešli do dějin tím, že město nejen vypleni-
li, pobili muže a znásilnili ženy, ale navíc i nesmyslně zničili 
obrovské kulturní bohatství tehdejší civilizace. Toliko tedy 
trocha historie.
V dnešní době už sice neexistují takové kmeny, avšak i tak 
je vandalství nejen pro strach, ale každopádně i na pořádné 
rozzlobení, protože je poničena tvůrčí lidská práce. A větši-
nou někým, kdo si hodnot samozřejmě naprosto neváží, ale 
spíše vůbec neví, jak taková poctivá práce vlastně vypadá.

No a teď ke konkrétnímu důvodu mé zloby, na jejíž popsá-
ní měla vliv pochopitelně sama ona událost v Týništi, ale i 
nedávné sledování staršího českého filmu Proč?, který po-
jednává o řádění a výtržnictví sparťanských fanoušků ni-
čících vybavení vlaku. Jedná se o opětovné poničení před 
rokem natřené fasády v dolní části naší vodárenské věže. V 
minulém čísle se psalo o nové knize doktora Julia Šimko s 
názvem „Napsala jméno svý na zdi“. Ano, i na věži je napsané 
jméno a nejen to. Ovšem tento primitivní vulgární text by 
zcela zajisté nevedl k poetickému slovu básníka. Jako člen 
zdejšího spolku přátel města vím velice dobře, co to v mi-
nulém roce stálo úsilí a finančních prostředků, aby se věž
lidem líbila a jako atraktivní stavba svým využitím přivedla 
do města i turistickou veřejnost. Také já osobně jsem měl 
loni málem pěstní vystoupení s několika nepřizpůsobivými 
chasníky, kteří do oken vodárny házeli dlažební kostky, kte-
ré si předtím jako munici kolem věže vytrhali. Ano, vadí mě 
to hodně a kdykoliv se tomuto ničivému chování razantně 
postavím, protože vím, co nás to stálo desítek hodin dobro-
volné práce, které si nejen u spolkařů, ale i u dalších zúčast-
něných obětavých lidí nesmírně považuji.
Snad každý z nás se setkal někdy s vandalismem, ať již v po-
době „jenom“ odhozené cigarety nebo sprejem postříkané 
a zničené omítky. Vidět ale, že někdo z veřejnosti zasáhne 
proti vandalům je však pouhou výjimkou. Ano, uznávám, 
třeba opravdu někdy není divu a je to individuálně z růz-
ných vývojů situace i pochopitelné. Může přitom dojít i k 
vlastnímu ublížení na zdraví toho, kterému to devastování 
něčeho nebylo jedno. Takoví lidé, kteří se nezaleknou, jsou 
pak sice na jedné straně různými organizacemi vyzvedáváni 
jako vzor a odměňováni, ale na druhé se setkávají s názo-
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rem, že se do toho neměli plést a v případě oznámení jsou ně-
kdy označováni dokonce za práskače. Proč tomu tak je? V české 
kotlině se traduje heslo „Nehas, co tě nepálí“. Tedy lidé si zvykli 
tolerovat negativní věci, které se sice dějí v jejich okolí a oni s 
nimi nesouhlasí, ale přímo se netýkají jejich soukromí. Navíc se 
stává i to, když třeba někdo poškrábe neoblíbenému sousedo-
vi nové auto, najdou se i takoví, kteří jsou nakonec ještě rádi a 
škodolibě takovým gaunerům fandí. Ale jakmile se něco stane 
samotnému malému českému človíčkovi, to je hned křiku. Jenže 
kvůli nevšímavosti k těmto jevům si můžeme být jistí, že vanda-
lům naroste hřebínek a jednou se dostanou na kobylku i těm, 
kteří měli zavřené oči. Vandalismus si myslím není jen primitivní 
a hlavně bezdůvodné ničení majetku a psychiky ostatních nor-
málně uvažujících, ale i závist, bezcitnost a cynismus. Chtěl bych 
tedy apelovat na všechny. Nenechme si ničit své okolí, historii a 
hodnoty lidské práce, nebuďme neteční k devastování přírody, 
nedopusťme, aby se vandalismus stal součástí naší kultury.

Libor Koldinský
šéfredaktor
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
96 let Konrád Kurka
93 let Miloslava Koďousková
91 let Růžena Zitová
90 let Jiřina Nováková
85 let Vlasta Tyčová
 Verona Brandejsová
 Věra Forejtková
80 let Josef Veselka
 Marie Stejskalová

VZPOMÍNKA

Jaroslav Řehák (81)
Jaroslava Vránová (75)
Eduard Kratochvíl (79)

Jaroslava Kubíčková (90)
Růžena Kubínová (93)

Jaroslava Havířová (62)
Marie Borůvková (82)

Dne 15.3.2012 uplyne 5 let, kdy už jen vzpomínáme na drahého manžela, otce a 
dědu, pana Františka Trunečka ze Štěpánovska.

Stále vzpomínají manželka a dcera Drahuše s rodinou

PODĚKOVÁNÍ

Za přání ke svým životním jubileím děkují městskému 
úřadu a členkám SPOZ pánové Ladislav Hynek (85) a 
Václav Kulhánek. Redakce zpravodaje jim přeje pevné 
zdraví a spokojenost do dalších let. 

Adéla Dostálová
Aneta Smutná

Kristián Hromek
Matouš Mrázek

Michal Chaloupka

PŘIŠLO DO REDAKCE

Koncert 15. ledna 2012

O orchestru Pavla Plašila bylo už mnohé napsáno. Takže by bylo možné říci, že psát nic 
nepotřebuje, ale přesto.
Víte, jak to vůbec všechno vzniklo? Už je tomu skoro dvacet roků, kdy pan Pavel Plašil řekl 
pár hudebníkům: „Kluci, pojďte, založíme kapelu.“ „Jakou?,“ ptají se. „Dobrou!.“ Odpoví Pa-
vel.
A tak vznikla kapela v rámci Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí. Prý tomu letos 
bude dvacet let. Vzpomínám, jak Toník Závodní zpíval ve „čtkalovce“, že dva roky jezdí bez 
nehod.
Později, když roků přibývalo, přibývalo i posluchačů. Vzpomeňme první koncerty – bavily 
posluchače, kteří měli rádi skladby Glenna Millera. Byla to doba posluchačů, kteří právě 
Glenna Millera čekali a někdy i pana Gerschwina. Později, když kapela změnila repertoár, 
museli si posluchači zvykat na jiný žánr, jiné skladby než skládal Gerschwin. V tu dobu si 
musel zvykat orchestr i dirigent. Průběžně se měnili hráči, jedni odcházeli, druzí přicházeli. 
A všichni chtěli být pořád na úrovni. Potom přišla „Missa Jazz“ Jaromíra Hniličky a byla to 
zase paráda.
Dnes, vlastně letos, patnáctého ledna, skoro po dvaceti letech, je v kulturním domě „narvá-
no“ – nepropadla by ani „hruška“. Přišel jsem pozdě. Lístky nejsou. Dřív jsem pozdě přišel a 
lístek byl. Na koncertu jsem byl tři hodiny. Taky se v průběhu koncertu křtila již druhá deska, 
vlastně cédéčko. A křtil ho pan Felix Slováček – vynikající klarinetista a altsaxofonista. Při 
křtu řekl pěknou větu: „To vaše první CD jsem křtít nemohl. Já to tak dobře tenkrát neuměl.“ 
Druhá jeho věta byla: „Některé skladby hrajete tak rychle, že já je tak rychle nehrál ani ve 
dvaceti.“ Potom zahrál na soprán Morriconeho s týnišťskou kapelou a lidé vstávali ze seda-
del a tleskali a tleskali. Bylo to všechno pěkné. Dá se ale hezkost vyjádřit jedním slovem?
Koncert v neděli 15. ledna 2012 měl několik jinakostí. Zaprvé – začátek byl až patnáctého 
v patnáct hodin, patnáct minut, patnáct vteřin – prý kvůli panu Slováčkovi. Dřív začínal 
koncert ve čtrnáct. Zadruhé – Zuzka Michaličková se jmenuje už Krčmářová a zpívá jako 
Krčmářová – Michaličková. Zatřetí – trio děvčat z Týniště zpívalo báječně a pan Růža jakbys-
met. Začtvrté – Jirka Pavlík byl fajn jako vždy.
Milí kluci ze swingové kapely, Pavle Plašile a Karle Koldinský a všichni – hráli jste prima. 
Hrajte tak dál. Litoval jsem, že koncert skončil. Poslouchal bych vás ještě.

Váš, možná nekritický, fanoušek Ing. Josef Daniel

Škola základ života

Chloubou našeho města je základní škola, která letos dospěje k 
dvaašedesátému výročí od jejího založení. Za tu dobu se střídaly 
obrazy prezidentů nad katedrou, měnilo se vedení školy a osnovy 
a tváře žáků. Zrození této školy v létě roku 1950 nebylo vůbec 
jednoduché, ale zvítězila především vůle a nadšení a příznivou 
úlohu sehrálo i čerstvé poválečné údobí, které bylo nakloněno 
rozhodným činům. Stavba byla stavbou celého města a všech 
lidí, kteří ve městě žili, anebo pracovali. Mnoho odpracovaných 
brigádnických hodin zdarma bylo toho důkazem. Dnes si nedo-
vedeme představit, že by někdo chtěl postavit školu podobným 
způsobem. Jednak by nebyly finanční prostředky a dále by mu-
sela budova odpovídat náročným předpisům Evropské unie. V 
roce 1958 bylo slavnostní otevření druhé části školního areálu. Při 
této příležitosti je nutno si připomenout statistiku tohoto útulku 
vědění. Výuku provádí 33 kvalifikovaných pedagogů, z toho je 26
žen a 7 mužů. Mimoto škola má družinu, v níž pracují 3 vycho-
vatelky, 7 provozních zaměstnanců a 7 zaměstnanců stravování. 
Ředitelem školy je od roku 2005 pan Mgr. Milan Kajn. Škola je vy-
bavena počítači a má celkem 23 tříd. Ve školním roce 1999/2000 
navštěvovalo školu 844 žáků. Nyní se podstatně stav snížil na 513. 
Žáci jsou převážně z Týniště a z okolních obcí. Jak jsme se mohli 
sami přesvědčit závěrem loňského roku, provedla firma Matex
Hradec Králové zateplení školy včetně výměny oken, provedení 
omítky a nátěrů, které si vyžádaly náklady v hodnotě 10.548.106 
Kč. Dotace ze státního fondu životního prostředí a strukturálního 
fondu činily 5.712.948 Kč. Stavební práce budou provedeny do 
31.5. 2012. A co přát škole, pedagogům a žákům? Pedagogům 
přejeme svědomité a ukázněné žáky a žákům laskavě přísné a 
přísně laskavé pedagogy.  Příspěvek zakončím citátem učitele 
národů J.A.Komenského: „Hledej světlo a pravdu, najdeš Boha a 
sebe poznáš“. Zdeněk Holub

GRATULACE

Dne 7. března 2012 se dožívá pan Josef Veselka významného životního jubilea - 80 let.
V životě každého člověka jsou významné okamžiky, které oslavuje v kruhu rodiny a u svých blízkých přátel. Ale i tak je 
pro oslavence velikým potěšením se o tuto událost podělit s ostatními pokud ho znají. 

S květinou a blahopřáním do dalších šťastných let přejeme otci, aby byl spokojen, necítil se osamocen a těšil se hlavně 
dobrému zdraví.

Syn Jiří s manželkou Hanou, Lukášem a Radkem.
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KULTURNÍ POZVÁNKY

divadlo
Úterý 13. března | 19:30 hod. | divadelní sál kulturního domu

Screamers : 15 let v dámských šatech
Již 15 let vystupuje na českých a slovenských pódiích nejúspěšnější travesti skupina Screamers. Dnes je tu s novým progra-
mem plným humoru a nádherných kostýmů. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

výstavy 

koncerty
Pondělí 19. března | 17:30 hod. | sál ZUŠ

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

Pondělí 21.řezna | 17:30 hod. | sál ZUŠ

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

jiné akce

Neděle 25. března, 6:00 – 10:00 hod., areál Bobkárna

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

Sobota 3. března, 16:00 hod., areál Bobkárna

SETKÁNÍ ŽEN při příležitosti Mezinárodního dne žen
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí a KP Česko-ruské společnosti Hradec Králové.

Neděle 11. a 25. března, 13:30 hod., 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.

26.-28. března, vždy 9:00 – 17:00 hod., divadelní šatna kulturního domu

Sběr ošacení
Pořádá ČČK Týniště nad Orlicí

připravujeme
Pondělí 2. dubna, 17:30 hodin, sál ZUŠ

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

VLAJKA PRO TIBET

Vážení čtenáři,

dne 10. března 2012 si připomeneme 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů.
Město Týniště nad Orlicí se připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 
kterou podpoří vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2012 na budově měst-
ského úřadu.
Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v 
západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v 
Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996 a v 
loňském roce ji v ČR podpořilo 403 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Po-
drobné informace a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách: 
www.tibinfo.cz.

MěÚ Týniště nad Orlicí
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AKCE DDM v měsíci březnu

5. – 9. 3. JARNÍ PRÁZDNINY, aneb Když jde naše třída do baru...
Týden s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře upravené 
do her, soutěží a radovánek. Možnost přihlášení i na jednotlivé 
dny. Přihlášky a informace ve Sluníčku.

Neděle 11. 3. TÝNIŠŤSKÁ DOMINIONOVÁ LIGA I. kolo od 14 
hod.
Volné hraní z nabídky naší HERNOTÉKY s našimi lektory a malý 
turnaj v Dominionu, který se můžete naučit i na místě. Vstupné 
děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. 

Úterý 13. 3. ÚTERNÍ PEDIG - JEŽCI od 17.30 hod.
Dílna pro předem přihlášené, začátečníky i pokročilé, kapacita 
dílny je 10 lidí. Cena 35 Kč + spotřebovaný materiál.

Středa 14. 3. VEČERNÍ KERAMIKA pro dospělé 17 – 19 hod.
Podvečerní dílna pro zamazané ruce, s sebou pracovní oděv, 
cena 70 Kč na materiál a energii.

Čtvrtek 15. 3. ČTVRTEČNÍ PEDIG – KYTKY A MOTÝLI 
od 16 hod. Viz úterní dílna.

JARNĚ-VELIKONOČNÍ PLETKY 
(přihlaste se předem!)

Sobota 17. 3. 
Akce je určena pro dospělé a mládež, děti pouze v doprovodu 
dospělého! Cena je u všech dílen 70 Kč + spotřebovaný materiál

od 18 hod. FIMO – práce s polymerovou hmotou, návody a tipy, 
práce s extrudérem, potahování předmětů, šperky a drobné 
ozdoby. 
od 19 hod. TEA BAG FOLDING A QUILLING – skládání z čajo-
vých sáčků a mini obrázky z papírových proužků, jednoduché 
techniky s velkými výsledky. 

Neděle 18.3.
od 9.30 ENCAUSTIKA – malování rozpuštěným voskem pomocí 
žehličky a
enkaustického pera. 
od 10 hod.  SCRAPBOOK – kombinace vzorovaných papírů, 
drobností a vašich fotografií, využití rozmanitého materiálu k 
obrázku na zeď nebo do alba. 
od 11 hod.  PEDIG – pletení z přírodního materiálu pro začáteč-
níky i pokročilejší, zkusíme dvojstěnné chrastící koše, ježky nebo 
cokoli jiného. 
od 13 hod. SAVOVÁNÍ TRIČEK – na tmavých bavlněných 
tričkách si podle mnoha šablon můžete odbarvit obrázek podle 
svého přání. 

Připravujeme...

1. 4. APRÍLOVÁ NEDĚLE
1. – 3. 4.  VELIKONOČNÍ JARMARK
5. – 6. 4.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

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

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

Proběhlo...

O pololetních prázdninách byla ve Sluníčku tradičně 
večerní akce Pohádková noc, na které jsme letos místo 
Honzy v tělocvičně soutěžili o princezniny korále, hráli 
si s pohádkovými slovíčky a jednou super popletenou 
pohádkou a schovávali se v temném Sluníčku před hej-
nem ježibab. Před večerkou jsme zpívali samé pohád-
kové písničky. Ráno dorazili další účastníci, po snídani a 
nezbytném zabalení věcí měl každý během dopoledne 
možnost výběru mezi pohádkovými činnostmi na našich 
Sluníčkohrátkách. Pro děti připravili vedoucí například 
hry s Patem, Matem a Rákosníčkem, sportování s maxip-
sem Fíkem nebo s Bobem a Bobkem, malování vlastní 
pohádkové knihy, loutkové divadlo nebo hraní na nej-
různější hudební nástroje, výtvarné kreativní tvoření s 
drakem, v mechu a kapradí nebo výrobu vlastnoručních 
minimaňásků. Po obědě a nezbytném poledním klidu, 
ve kterém jsme využívali hlavně hry z naší Hernotéky, 
vypukl pohádkový karneval. Každý si vybral z nabídky 
našich kostýmů a doplňků, zájemci se mohli nechat do-
malovat barvami na obličej a všichni si zasoutěžili v ně-
kolika drobných hrách. Celá akce se povedla i díky všem 
pomocníkům a vedoucím, děkujeme Kačce, Monice, 
Lucce, Ádě a Soně.

Eva Jenčíková
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnostI
LEDEN 2012

Dne 9.1.2012 v 18:00 hod. 
oznámil osobně na služebnu 
Městské policie Týniště nad 
Orlicí občan obce Křivice, že 
právě projížděl přes Mírové 
náměstí a nějakou osobu 
tam fyzicky napadají – mlátí. 
Na udané místo se ihned do-
stavil strážník MP, který zjistil, 
že se jedná o „vyřizování“ ro-
dinných neshod mezi dvěma 

bratry. Strážníkem byli vyzváni k zanechání protiprávního jed-
nání, načež došlo k uklidnění situace. S ohledem na rodinné 
vazby byl napadený poučen o možnosti podání návrhu na 
projednání tzv. návrhového přestupku.
Dne 10.1.2012 v 16:00 hod. oznámila obyvatelka města Tý-
niště nad Orlicí, že byla v parku obtěžována volně pobíhají-
cím psem. Strážníkem byl uskutečněn pokus o odchycení psa, 
avšak tento se nezdařil. Následně na základě místní a osobní 
znalosti byl strážníkem vyrozuměn majitel psa. Poté došlo ke 
zjednání nápravy a k projednání přestupku proti veřejnému 
pořádku.
Dne 10.1.2012 v 17:45 hod. bylo přijato oznámení, že v lese 
u Týniště nad Orlicí, v místní části zvané „U kolomazné pece“, 
jsou složená stará okna (rámy včetně skel). Událost byla stráž-
níkem zadokumentována a do současné doby prošetřována 
jako přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněné za-
ložení skládky. 
Dne 14.1.2012 v 00:45 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní o rušení nočního klidu na Tyršově náměstí a to reproduko-
vanou hudbou, která se line z Kulturního centra Týniště n.O. 
Strážníky byl o této skutečnosti vyrozuměn ředitel KC p. Libor 
Stolín, který zajistil utlumení hudby.
Dne 15.1.2012 v 01:08 hod. telefonicky oznámila obyvatelka 
města Týniště nad Orlicí, že je doma rušena nadměrně hlasitou 
hudbou z „LEFR BARU“ v ulici 17. listopadu. Strážníky byla věc 
projednána s odpovědnou osobou – zástupcem provozovate-

le a tento přislíbil zjednání nápravy utlumením hudby, k čemuž 
také došlo. V následujících dnech byla záležitost projednána s 
vlastním provozovatelem, který učinil technické opatření k za-
bránění těmto negativním vlivům na okolí provozovny. 
Dne 16.1.2012 ve 20:46 hod. bylo městské policii oznámeno, 
že v Týništi nad Orlicí v ulici Na Bělidle došlo okolo 19:30 hod. 
k pomalování osobního vozidla Škoda Felicie lihovým fixem. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pachatelem byla dívka ve věku 
do 15 let, tedy osoba, která není trestně odpovědná, byla zále-
žitost strážníkem projednána s jejím zákonným zástupcem. 
Dne 16.1.2012 ve 21:00 hod. telefonicky oznámila obyvatel-
ka města, že před chvílí viděla skupinku přibližně 4 osob, které 
šly od prodejny potravin na sídlišti „Střed“ do parku a při tomto 
dvě menší osoby z této skupiny kopaly do lampy veřejného 
osvětlení. Strážníkem MP bylo následně provedeno šetření v 
městském parku, kde byla zastižena skupina 5 podezřelých 
osob. Jeden z mužů z této skupiny odmítal se strážníkem ko-
munikovat, nedbal jeho výzev a pokusil se z místa vzdálit. Z 
tohoto důvodu byl strážníkem předveden na služebnu měst-
ské policie k sepsání zápisu o podaném vysvětlení. Zbývající 4 
osoby se taktéž přesunuly ke služebně MP a zde ničily její ven-
kovní zařízení (lezly po ochranných mřížích, mlátily do oken). 
Na místo byla strážníkem přivolána hlídka Policie ČR, která 
pomohla při nastolení pořádku. Dvěma osobám z uvedené 
skupiny pro jejich přestupkové jednání byla uložena bloková 
pokuta. 
Dne 24.1.2012 v 15:30 hod. byl na základě žádosti MěÚ Ro-
kytnice v Orlických horách vyrozuměn o poškození střechy 
nemovitosti v Rokytnici v O.h. její majitel žijící v Týništi nad 
Orlicí. 
Dne 30.1.2012 v 09:40 hod. oznámila ředitelka Mateřské 
školky U DUBU, že z areálu školky byla odcizena popelnice. 
Událost byla šetřena jako přestupek proti majetku. 
Dne 30.1.2012 v 17:15 hod. bylo přijato oznámení o nálezu 
mobilního telefonu. Strážníkem byla zjištěna jeho majitelka a 
této byl následně telefon předán.  

Martin Štěpánek
velitel městské policie

TÝNIŠŤSKÝ VRAH JE ZA MŘÍŽEMI

Nebezpečného zločince dopadla výcho-
dočeská policie. Na fotografii vpravo vi-
díte muže, který 18. ledna letošního roku 
přepadl seniorku v týnišťské lokalitě Na 
Stávku. Nejprve jí okradl a pak zavřel do 
skříně, kde žena zemřela. Během vyšetřo-
vání tohoto případu navíc vyšlo najevo, že 
stejný muž je brutální vrah a má na svě-
domí několik dalších lidských životů. V září 
2009 zavraždil svého příbuzného na Šum-
perecku, který mu odmítl půjčit peníze. 
Nakonec si násilím odnesl 90 tisíc korun a 
dům navíc zapálil. Pachatel (37) se u výsle-
chu doznal ještě ke třetí vraždě. V únoru 
loňského roku, opět kvůli penězům, zabil 
svého strýce. Jeho tělo pak hodil do stud-

ny u hospodářského stavení v Lípě nad Or-
licí. Tady ho také kriminalisté na konci led-
na objevili. Podle sousedů a známých byl 
obviněný muž spíše nenápadný. Dostal se 
do osobních problémů kvůli své družce a 
jejímu dítěti, které si osvojil. Zároveň pil 
alkohol a propadl výherním automatům. 
V současné chvíli je obviněný z tretného 
činu vraždy a hrozí mu až výjimečný trest 
doživotí. Když se podíváme do historie, 
tak východočeská policie mnoho tak bru-
tálních zločinců nepamatuje. Více obětí 
mají za poslední desetiletí na svědomí 
snad jen manželé Stodolovi nebo hepa-
rinový vrah z havlíčkobrodské nemocnice 
Petr Zelenka. 
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod. Angličtinka 15 - 16hod.
Barvičky 16 - 18hod.
Herna 15 - 18hod.

Úterý Herna pro nejmenší 9:30 - 11:30hod.
Znáček 10- 10:30hod.

Středa Rolnička 9:30 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Herna a kavárnička 16 - 18hod.
Němčina pro rodiče 17 - 18hod.

Čtvrtek Mimořádné akce: Knihovna 15. 3. Flétnička I. 16 - 16:45hod.
Flétnička II. 16:45 - 17:30hod.
Herna 16 - 18hod.

Pátek Tvořílci 9:30 - 11:30hod.
Herna 9:30 - 11:30hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc březen 2012

Další akce v březnu:
1.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, 20 h., téma: velikonoční dekorace + madeira
5.3. – 9.3. (Po-Pá) Jarní prázdniny (omezený provoz MC Ratolest)
12.3. (Po) a 16.3. (Pá) Velikonoční Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků
15.3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 
15.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: keramika
15.3. (Čt) Výroční schůzi o.s. MC Ratolest, od 20:30 h.
26.3. – 29.3.  (Po- Čt) 12.ročník Nadace Rozum a cit - Sluníčkové dny pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. V rámci kroužků si 
budeme hrát, zpívat a povídat o sluníčku a jeho pomoci rodinám a dětem. Nabídneme propagační materiál a sluníčko.
29.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: malování na textil 

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

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Já však pravím: Milujte své nepřátele a 
modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Matouš 5.44
 
Ježíš vykládá židovský zákon novým 
způsobem. Nový je jeho požadavek v 
tom, že je třeba opustit všechno dělení 
lidí na dobré a špatné, všechno souzení 
a s ním spojenou nenávist.
Ježíš odporuje každé naší polovičatosti, 
když požaduje, abychom milovali své 
nepřátele. Klade před nás ideál, který je 
zřejmě příliš dokonalý. Je to jen přiroze-
né, že někoho máme raději a někoho, li-
dově řečeno, nemusíme. Druzí nám také 
často dávají najevo, že je něčím štveme.
Ježíš však nechce, abychom se poměřo-
vali s druhými, jak oni se k nám chovají. 
Poměřovat se máme leda tak s Bohem. A 
ten se stará o všechny. Nestačí, že k dru-

hým budeme o něco méně zlí. Je třeba 
založit vztah k druhým na lásce, jakou 
má Bůh Otec k člověku. On proměňuje 
naše srdce a vede nás k opravdovému 
zájmu o druhého člověka. Jen v síle víry 
je možné naplnit jeho požadavek lásky k 
nepřátelům.

Modlitba:
Pane Bože, dej ať zakusíme tvou velikou 
lásku a dokážeme podobně jednat s 
druhými lidmi. Amen.

Píseň (Evangelický zpěvník, č. 582):
1. Toužíme v lásce žíti stále, za jedno v 
Pánu bratří být, trápení snášet, zle i malé, 
v smutku druhého navštívit. Dej, ať běh 
času tuto lásku nezmění zítra v klamnou 
masku.
2. Svorností chceme svítit míru, bez ní se 

světem nedá jít, Duch Boží ať nám vrátí 
víru a touhu Pána nezradit. Naplň nás 
silou, Pane Kriste, daruj nám moudrost, 
srdce čisté.
3. Díky, že nás zde stále chráníš, díky za 
přítomnost mocnou, za to, že lásce, služ-
bě straníš a v Slovu dáváš pomoc svou. 
Radostně smíme chválit Pána, beznaděj 
už je překonána.
 
Srdečně zveme na bohoslužby v březnu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58): 
11.3. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní 
školou
25.3. bohoslužby jen v Třebechovicích 
p.O. od 9:00 h, host: M.Kitta, následovat 
bude Výroční sborové shromáždění

Připravil Jaroslav Matuška



strana 10

O chaloupce na Křivině

V hlubokých lesích Křiviny stávala cha-
loupka, kterou kdysi nechali postavit 
opočenští páni jako svůj úkryt v době 
válek před cizími vojsky. Stavení to bylo 
malé, vyzděné z kamene, kryté šindelo-
vou střechou a s křivickým kostelem pro-
pojené tajnou chodbou. Naposledy byla 
chaloupka využita někdy v době prus-
ko-rakouské války roku 1866. Vrchnost 
sem s sebou vždy brávala své cennosti, 
listiny a také zámeckou pokladnu, a jíd-
lo si nechávala donášet z křivické hos-
pody. O chaloupce věděl pouze jeden 
muž z Křivic, který o ní lidem pověděl až 
v době, kdy se přestala používat. Lesní 
úkryt opočenské šlechty začal chátrat a 
rozpadat se, až byl nakonec úplně roze-
brán a kámen použit na vyspravení cest. 
Ze zapomenuté chaloupky se tak zacho-
valy už jen základy, nadále rozrušované 
rostoucími stromy. 
Chaloupka na Křivině je mezi lidmi po-
měrně známá. Vědí o ní především Křivi-
čané, dále pak houbaři, lesníci, myslivci, 
ale třeba také hledači pokladů - co kdy-
by se v rozvalinách našel zakutálený pe-
nízek ze zámecké pokladny? Doptat se 
a poté najít pozůstatky chaloupky tedy 

není nijak složité. Při samém okraji jedné 
cesty se mezi smrčky skutečně nacházejí 
nevelké základy z opuky, jejichž součas-
ný rozměr není o moc větší než 2 x 3 me-
try. Dvě dřeva opřená o zídku by mohla 
být pozůstatkem podlahy nebo střechy. 
Vedle pověsti existuje i domněnka, že 
šlo pouze o domek pro potřeby lesní-
ků, například k uskladnění stromků ur-
čených k sázení. Tajná úniková chodba 
z křivického kostela sv. Vavřince vede 
snad nanejvýš do kamenice (špýcharu) v 

sousedním statku; její pokračování až na 
Křivinu je nepravděpodobné. 

Ať je to s chaloupkou na Křivině jakko-
li, je důležité, že pověst o ní žije a stále 
podněcuje lidskou fantazii. Vždyť není 
šprochu ...

Literatura: 
Pověsti a příběhy Rychnovska 5
Turistická mapa: www.mapy.cz
Zpracoval: Adam Prokeš

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

Vážení čtenáři,

občanské sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí chystá pro letní expozici 2012 v galerii a muzeu ve „Vodárenské věži“  kromě jiného 
i výstavu na téma historie podnikání v Týništi nad Orlicí. Za tímto účelem hledáme pro naplnění expozice dobové předměty z období před 
rokem 1948, které mají spojitost s touto tématikou. Jedná se nám zejména o reklamní předměty, plakáty, vývěsní štíty, zajímavé výrobky 
místních firem, zařízení živnostenských dílen a obchodů, obchodní korespondenci, historické nástroje a přístroje apod. Předměty nám stačí
i zapůjčit na dobu konání výstavy od června do konce září, u papírových předmětů si případně pořídíme pouze reprodukce. Rádi bychom 
připomněli atmosféru první republiky v prostředí místních továren a továrniček, živnostenských dílen, obchodů apod. Pomozte nám svojí 
spoluprací vytvořit zajímavou expozici na toto téma a nabídněte nám své předměty k vystavení.
 
Kontaktujte nás prosím na telefonech 602 144 832 - Tomašík, 603 450 213 -  Koldinský nebo na E-mail : spolekprateltyniste@seznam.cz

www.muzeum-tyniste.cz



Dnešní Proměny jsem oproti slibu z minulého čísla změnil, a to především vzhledem k ročnímu období. Na slibovaná místa ke 
kinu se vrátíme určitě příště. Nedávno jsem získal do své sbírky další milý úlovek. Jedná se o album fotografií kostelníka Josefa
Šejny, který byl velmi plodným a vášnivým fotografem. Mimo mnoha dalších skvělých záběrů z různých koutů našeho města mě 
zaujalo foto, které vám dnes představuji. Oslovilo mě především jako Sítiňáka, který tato místa velmi dobře zná a miluje, protože 
tady prožil podstatnou část života. Na fotografii pan Šejna zachytil dne 16. ledna 1935 bruslící mládež v místech Pod Stávkem.
Ano, i já jsem sem s kamarády ještě chodil bruslit i hrát hokej v sedmdesátých letech minulého století, ale to již nebylo mezi 
stromy tolik místa jako na staré fotografii. Dnes se v těchto místech už bohužel toto zimní vyžití nedá provozovat vůbec, dno
bývalého rybníku Voklik je zarostlé zcela a chybí zde i ten poslední zbytek vody potřebný k zamrznutí. Za povšimnutí na horní 
fotografii stojí ještě v pozadí na hrázi existující torzo stavidla.

1935 - 2012

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ

strana 11

Jedno místo dětských radovánek zcela zmizelo

Bruslení pod Stávkem - leden 1935, foto Josef Šejna

Pohled ze stejného místa - leden 2012, foto a text Libor Koldinský

MASOPUSTNÍ ZABÍJAČKA aneb EUROŠVAJNFEST NA FAŘE

Na týnišťském farním dvoře a v budově fary pořádala Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí a občanské sdružení LUMEN11 
od pátku 17.2. do soboty 18.2. již tradiční masopustní slavnost spojenou s klasickou zabíjačkou a během soboty doplněnou o 
vystoupení tzv. „Brakýřů“, přesněji skupiny historického šermu a boje samotného. Název EuroŠvajnfest získala tato akce podle 
svého podtextu. Byli na ní totiž pozváni především všichni euroskeptici a lidé naštvaní na „bruselismus“, i když pochopitelně 
mohl zavítat každý, kdo se chtěl dobře pobavit nebo ochutnat ovárek, prejtek, prdelačku, jitrničky, tlačenku nebo „gulášek paní 
domácí“ a na vlastní oči vidět přípravu těchto pokrmů. Této příležitosti využil slušný počet spokojených návštěvníků.

Libor Koldinský



strana 12

VZPOMÍNÁM RÁD NA LÉTA HUDEBNÍHO ŽIVOTA

V souvislosti s kulatým výročím v dě-
jinách jednoho orchestru jsem položil 
několik otázek Petru Paťavovi - zná-
mému kapelníkovi několika hudebních 
formací působících v Týništi i v regio-
nu.

Na zdejší základní škole jste měli vý-
borný dixieland. Co se stalo s kapelou 
po škole?
Od roku 1962 až dodnes, tedy padesát 
let, jsme celý základ orchestru udrželi. 
Sice nějaké obměny členů kapely pro-
běhly, ale je pravdou, že se již nehrálo 
tak intenzivně. Kapela se ustálila na šes-
tičlenném seskupení. Hrálo se na prvo-
májových oslavách, sportovních karne-
valech, plesech a přes vánoční svátky 
na horách včetně silvestrů. Vystupovali 
jsme jako JAZZ BAND, člen JZK Týniště 
nad Orlicí, což bylo až do doby Veterá-
nů. Obsazovali jsme i velké akce, např. 
7.3.1964 Lesnický ples ve velkém sále 
Texlenu Trutnov, který byl velmi zdaři-
lý včetně estrády. Zpívala paní Milena 
Hlaváčová, Mirek Krofián a „týnišťský El-
vis Presley“ Honza Kosina. Následovaly 
zdařilé silvestry na Masarykově chatě v 
Orlických horách i ve Špindlerově Mlý-
ně. Několikrát se hrálo na kácení máje 
s programem v Černilově, Sportovních 
karnevalech v Dělnickém domě v Týniš-
ti, plesích v Albrechticích, Křivicích, Bo-
rohrádku, Petrovicích i Třebechovicích.
Jak došlo v kapele ke změně názvu, i 
když zřizovatel zůstal stejný? A jak to, 
že jste čtyři týnišťáci hráli s kapelou v 
Opočně?

Na jaře roku 1967 jsem koupil napůl s 
Jarkou Dostálem auto, starého veterána 
Pragu 645 (šestisedadlák) za tehdejších 
asi 10 tisíc korun. Bylo to auto též po 
muzikantech a naši kapelu to pobralo 
celou. Vzadu mělo velký dřevěný kufr na 
aparaturu a bubny se dávaly na střechu. 
Veškeré štace jsem vyjednával s panem 
Josefem Horčičkou z Albrechtic, který 
s námi hrál na basovou kytaru. Jezdili 
jsme s jeho Aerem 50, které bylo velice 
svižné. Špindl jsme z týnišťského ná-
městí dělali za něco málo přes hodinu. 
Když byla větší akce nebo svatba, jezdil 
s námi pan Kovaříček a ten měl starého 
Peugeota pro čtyři lidi. Všechna auta 
měla roky výroby od 1929 do 1936. To již 
začali pořadatelé dle našich vozidel psát 
na plakáty „hrají Veteráni“. Často čekávali 
se začátkem produkce až dojedeme, jeli-
kož jsme cestou hodně opravovali, ale o 
to to bylo vše zajímavější. Již v roce 1967 
jsme si na mé svatbě řekli, že především 
kvůli dojíždění sestavíme kapelu jen ze 
samých týnišťáků a blízkého okolí. Hráli 
jsme totiž čtyři z našeho orchestru ještě 
mimo to v Opočně s kapelou pana Snop-
ka. Dřeli jsme také  tradicional dle not 
na přehrávky,  které dopadly výtečně  a 
naše kapela obdržela 90 % kvalifikova-
ného přehrávkového ocenění.  Přibližně 
v červenci 1969 jsme všichni čtyři v Opo-
čně své angažmá ukončili.
Co bylo s kapelou dál, jak byla hodno-
cena?
V roce 1969 jsem udělal výtvarný návrh 
na vzhled přední strany našich bicích. 
Předal jsem jej v Sítinách panu Suchému 
s požadavkem, aby nám na velký buben 
zhotovil nový barevný nápis THE VETE-
RANS. Náš tehdejší bubeník měl tehdy 
k tomu výhrady, protože všechny dobré 
skupiny hrály bez přední stěny bubnu. 
Dali jsme mu tedy dovnitř bubnu mik-
rofon a on s tím byl pak již spokojený. I 
v tomto roce jsme dřeli 30 věcí na pře-
hrávky, které jsme museli absolvovat. 
Došlo k nim až v roce 1970 a to tak, že 
musely proběhnout buď v Kostelci nebo 
Rychnově s jinými skupinami  a nebo 
soukromě s dovezením poroty a jejím 
zaplacením. Zvolili jsme druhou mož-
nost. Skupina tak měla přehrávky v sále 
divadla v Týništi, který se zaplnil. My měli 
všichni trému, jelikož předsedou poroty 
byl pan Zindermann, postrach tehdej-
ších kapel. Vybrali jsme si dvě skladby 
a tři nám vybrala šestičlenná porota. 
Akustika v sále byla výborná a naladě-

ní nástrojů precizní. Nic jsme nezkazili 
a pan Zindermann řekl, že není co řešit 
a kapele přisoudil jako první na okrese 
100% kvalifikační ohodnocení.
V jakém složení kapela THE VETE-
RANS hrála, jaké mívala hosty a kde 
všude za svou éru až do konce roku 
1974 vystupovala?
Skupina hrála ve složení Ivan Argaláš 
– bicí, Josef Horčička – basová kytara, 
Josef Větvička – saxofon a klarinet, Petr 
Paťava – trumpeta, Jaroslav Drábek – 
zpěv, Jaroslav Dostál – varhany a piáno. 
Hostovali s námi Josef Strnad – pozoun, 
Jiří Píša – bicí, Jaroslav Šafář – zpěv, Jaro-
slav Bucháček – bicí. 
Kapela odehrála celkem 980 vystoupení, 
pokusím se vyjmenovat alespoň některá 
místa. Byly to často a především v zimě 
interhotely ve Špindlu, několikrát na Mi-
strovství světa v motokrosu v Holicích, 
víckrát Divadelní podzim v Týništi, často 
kácení máje v Černilově, myslivecké ple-
sy v Býšti, Vysokém Chvojně, Holicích, 
plesy a karnevaly v Borohrádku, Petro-
vicích, Třebechovicích, Hradci Králové, 
Albrechticích, Kostelci, Rychnově, Týniš-
ti, Velinách i Chocni. Hráli jsme třeba na 
zájezdech na Balaton, na plese rychnov-
ské nemocnice na Studánce, odpolední 
a nedělní čaje v JZK v Týništi, večery při 
svíčkách v Dělnickém domě v Týništi i 
plesy v hotelu Orlice v Týništi.
Prý jste vše shrnul v knize o muzikan-
tech z Týniště nad Orlicí a jejich muzi-
kantských zážitcích?
Jsou to příběhy hudebníků z Týniště nad 
Orlicí, kteří jsou z jedné čtvrti. Sepsal 
jsem to v roce 1982, kdy jsem měl na to 
čas i chuť. Karikatury muzikantů mě do 
ní nakreslil týnišťák Karel Burian. 
Co byste chtěl říci na závěr k současné 
týnišťské hudbě?
Jsem osobně nesmírně rád, že v Týništi 
nad Orlicí muzicírování úspěšně pokra-
čuje a to především zásluhou bezvad-
ných kantorů základní umělecké školy 
a hlavně díky mladým zapáleným mu-
zikantům v různých hudebních forma-
cích.
Pane Paťavo, děkuji za rozhovor.
Není zač a já rovněž vám, pane šéfredak-
tore, děkuji za váš čas a vzpomínku na 
naši hudební skupinu THE VETERANS.

Libor Koldinský
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI VE MĚSTĚ

V měsíci lednu 2012 bylo provedeno vy-
hodnocení bezpečnostní situace za ob-
dobí druhého pololetí roku 2011.
K 31. 12. 2011 bylo na OOP Týniště nad 
Orlicí šetřeno celkem 196 trestných činů, 
z toho 93 případů bylo objasněno, při-
čemž objasněnost nápadu trestné čin-
nosti je 47,45 %. 
Ve druhém pololetí roku 2011 bylo evi-
dováno celkem 111 trestných činů. Z 
tohoto počtu bylo v katastru města Tý-
niště nad Orlicí prováděno šetření k 60 
trestným činům, přičemž v 35 případech 
se podařilo zjistit pachatele. 28 případů 
bylo předáno službě kriminální policie 
k vyšetřování a 7 pachatelů bylo předá-
no okresnímu státnímu zastupitelství ve 
zkráceném přípravném řízení. 
V Týništi nad Orlicí došlo k nárůstu zá-
važné majetkové trestné činnosti. Jed-
ná se o případy loupežných přepadení 
heren, benzínových čerpacích stanic a 
starších osob v rodinném domě. Takové 
množství závažné trestné činnosti v Tý-

ništi nad Orlicí dosud evidováno nebylo. 
Dále docházelo ke krádežím sběrných 
surovin, peněženek na burze chovatelů, 
jízdních kol, ke krádežím v obchodních 
domech, vloupání do motorového vozi-
dla, vloupání do rodinných domů, garáží 
a různých firem. V ostatních případech
se jednalo o případy ohrožení pod vli-
vem návykové látky, maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, zane-
dbání povinné výživy a prověřování dle 
§ 158/1 tr. řádu.      
Pokud se jedná o přestupky, za rok 2011 
policisté z obvodního oddělení provádě-
li šetření k 610 přestupkům, z toho 328 
přestupců bylo vyřešeno v blokovém ří-
zení v celkové částce 171.700 Kč. 
Za druhé pololetí roku 2011 došlo ke 253 
přestupkům, z toho bylo 112 přestupků 
vyřešeno v blokovém řízení v celkové 
částce 63.900 Kč. V katastru obce Týniště 
nad Orlicí bylo spácháno 71 přestupků.  
Nejvíce přestupků bylo v Týništi nad Or-
licí proti občanskému soužití, proti ma-

jetku a proti bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu. Evidujeme dva případy 
se znaky domácího násilí, z toho v jed-
nom případě došlo i k vykázání násilné 
osoby. 
V loňském roce došlo k odchodům ně-
kolika policistů z obvodního oddělení 
Týniště nad Orlicí.  Tímto došlo ke sníže-
ní stavu policistů na 11, ze systemizova-
ného stavu počtu policistů 15 a nábor 
nových policistů je pozastaven.  V uve-
deném počtu máme na starosti služební 
obvod o rozloze 146 km čtverečných s 
13 766 obyvateli. V každém případě po-
licisté obvodního oddělení vynaloží ma-
ximální úsilí, aby snížení počtu policistů 
v našem obvodě nijak neohrozilo bez-
pečnost občanů a veřejného pořádku 
v teritoriu Obvodního oddělení Týniště 
nad Orlicí. 

npor. Zdeněk Šimon, vedoucí oddělení 
PČR Týniště nad Orlicí

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY 

Počet obyvatel k 1.1.2012: 6 165
z toho:  Křivice 186
             Petrovice 211
             Petrovičky 153
              Rašovice 174
             Štěpánovsko 223
             Týniště nad Orlicí 5 218

Počet narozených dětí: 52, z toho: 25 děvčat,  27 chlapců

Nejčastěji užívaná jména:
děvčata: Nela, Adéla, Klára - 3x,   Tereza, Eliška - 2x
chlapci: Josef, Matyáš  - 3x,  Tomáš, David - 2x
          
Manželství uzavřelo na MěÚ v Týništi n.O.:
18 párů, mimo úřad 28 párů

V roce 2011 se odstěhovalo:
107 občanů, k trvalému pobytu se přihlásilo 138 občanů

Nejstarší občankou města je paní Anna Chadimová  z Týniště 
V roce 2011 zemřelo 70 občanů,   z toho: 34 žen,  36 mužů

Marie Hlavová, matrikářka

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU

Upozorňujeme daňové poplatníky z Týniště nad Orlicí a okolí, 
že si své daňové záležitosti týkající se daně z příjmů fyzických 
osob za zdaňovací období roku 2011 -
• možnost podat daňové přiznání
• vyzvednout si formulář 
• daňovou složenku na zaplacení daně 
• požádat o poskytnutí informací 

mohou vyřídit v pondělí 
12.3.2012 od 13,30 do 17,00 hod.

v úřadovně Městského úřadu v Týništi nad Orlicí.
  V tuto dobu budou na Městském úřadě v Týništi nad Orlicí 
přítomny pracovnice Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí. 

• Pracovnicím nadepsaného správce daně nelze na 
městském úřadě zaplatit daň v hotovosti

Mgr. Dagmar  Adamcová
ředitelka v.r.

Zimní stadion v Rychnově nad Kněžnou Vás zve na velkolepou hokejovou show. Dne 23. března 
od 18hod. se tady představí hvězdy pardubického hokeje - Otakar Janecký, Vladimír Martinec a 
možná přijede i slavný Dominik Hašek. Veteráni HC Pardubice sehrají exhibiční zápas proti výběru 
rychnovských hokejistů. Součástí doprovodného programu bude i autogramiáda a soutěže.

Starosta města zve 12. 3. 2012 na zasedání zastupitelstva. Začátek v 16hod. v KC Týniště n. Orl.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

BŘEZEN – měsíc čtenářů
Motto: Sladký život s knihovnou

12. – 16.3. 2012 I. týden čtení „Čtu...“
„Čtu babičce a dědovi“
„Čtu paní učitelce“
„Čtu mamince“
„Čtu ostatním dětem“

Doprovodná akce: 15.3. 2012  beseda Babka Ťapka v 17 hodin

19. – 23.3. 2012  II.týden čtení „Čteš...“
„Čteš děvčatům“
„Čteš klukům“

26. – 31.3.2012 III.týden čtení „Čteme...“
„Čteme v noci (s Andersenem)“

Doprovodná akce: 28.3.2012  KARDiVAR 
přednáška s diagnostikou v 17 hodin

Výstava: Kuchařky a recepty
Soutěž: Nejzajímavější sladký recept
Anketa: Kniha, která mi osladila život 
              Netradiční místa na čtení
Nová služba: Tématické kufříky
Pravidelná nabídka: prodejní burza knih, časopisů a CD 

O všech akcích knihovny budete podrobně informováni na 
plakátech a ve vývěsní skříňce knihovny (skříňka je umístěna v 
ulici T.G.M. u křižovatky k základní škole). 

Máte zdravotní problémy? Trápí vás bolesti zad, migrény či ochablé pánevní dno? Chcete si zpevnit postavu, opticky zeštíhlet?

CVIČTE PILATES!
PROFESIONÁLNÍ PILATES KONEČNĚ I V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ!

Pod profesionálním vedením Mgr. Soni Šplíchalové, Petry Maškové a Renaty Bekové vás naučíme cvičit správně, zdravotně 
nezávadně, s maximálním přínosem pro vaše tělo i mysl.

KURZ PILATES v Týništi nad Orlicí, v budově základní školy ve spojovacím sále otevíráme 9. března 2012 v 16,30 hodin.
Přijďte ZDARMA vyzkoušet 1. lekci, kde se o metodě pilates dozvíte více.

Přihlášky, registrace a bližší informace najdete na www.cvičenipilates.cz  nebo na tel.: 773 769 960 a 602 641 186.

Městská knihovna v Týništi nad Orlicí
pořádá autorské čtení Anny Johany Nyklové

z cestopisu

B A B K A     Ť A P K A
na kraji světa aneb

NOVÝ ZÉLAND
očima české babičky

Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých 
sedmdesáti dvou letech splnila dávný sen z mládí a vypra-
vila se úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. Ve své 
knížce nám, díky jejímu vyprávění i četným fotografiím, 
nevšedním způsobem dává možnost prožít tuto dobro-
družnou cestu. Její věk a životní zkušenosti jsou prame-
nem osobitého pohledu, kterým zkoumá život v pro nás 
tak exotické zemi.

KDE: Městská knihovna Týniště n. Orl.,  Čs. armády 937
KDY:  čtvrtek 15. března 2012 v 17:00 hodin

Knihu paní Nyklová vydala vlastním nákladem a lze ji na 
místě zakoupit za výrobní cenu 520 Kč. Více na www.bab-
katapka.cz.

Pozvánka na přednášku 28. března 2012

UMÍME ZMĚŘIT I ZMĚNIT STAV VAŠEHO ZDRAVÍ

Lidé jsou v dnešní době vnímáni zdravotnickými zařízeními buď 
jako zdraví nebo nemocní. Dnes se však už ví, že všudypřítomný 
stres v našem životě velmi zásadně ovlivňuje naše zdraví. Takže 
ve skupině zdravých je mnoho lidí s velkými riziky brzkého one-
mocnění a naopak řada lidí, kteří by mohli být velice rychle zdra-
ví. Jsou nedostatečně léčeni. Stále roste počet lidí nemocných 
různými civilizačními chorobami. Ty jsou způsobeny trvalým 
stresem v životě a následně se projevují na našem těle. Důvo-
dem je postupné snižování adaptačních mechanismů našeho 
nervového, hormonálního a imunitního systému. Vnitřní pro-
středí je pod trvalým tlakem rostoucího stresu, což přináší rizika 
a následný vznik nemoci. V rámci prevence lze tato rizika měřit, 
sledovat je zařízením KARDiVAR, které pracuje na základě meto-
dy měření variability srdečního rytmu. Toto zařízení umí měřit i 
úspěšnost Vaším lékařem zvolené léčby. Umíme Vám pomoci s 
řadou civilizačních chorob. 
Dne 28. 3. bude od 17 hodin v Městské knihově v Týništi nad Or-
licí, ulice Čs. armády 937, přednáška na toto téma. Zde se dozvíte 
mnohem více a budete mít příležitost se nechat změřit. Měření 
trvá jen 5 minut, s výkladem pak do 15 minut. Získáte reálnou 
představu o Vašem zdravotním stavu. Měření bude probíhat po 
přednášce. Jde o placenou službu. V případě Vašeho zájmu o 
zaslání podrobností, případně zařazení do seznamu zájemců o 
měření, prosím Vás o zaslání požadavku na adresu: info@panso-
fia.cz, případně na telefon 602 344 013 či 223 008 055. 

Jan Michael Kubín    
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ROZHOVOR S PAVLEM PLAŠILEM

Mladý týnišťský bigband vydal své 
druhé CD. Vedoucí orchestru a jeho 
dirigent Mgr. Pavel Plašil naší redakci 
zodpověděl několik otázek týkajících 
se vzniku a samotného natáčení CD.

Co to pro kapelu znamená a obnáší 
vydat desku? 
Vydat CD bylo naším snem již několik let. 
V době, kdy jsme jako kapela spolupra-
covali poměrně často s Karlem Hálou, 
to vypadalo, že se uskuteční nahrávání 
právě s ním. Bohužel Karel už je v mu-
zikantském nebi a proto jsme CD s ním 
nerealizovali. Kapela ale za ty roky od 
vydání prvního CD urazila obrovský kus 
cesty ve svém vývoji, jak muzikantském, 
tak i lidském. To nás motivovalo k tomu, 
abychom se odhodlali k poměrně složi-
tému kroku CD natočit. Co natočení CD 
obnáší? Moře práce ve zkušebně před 
samotným natáčením, pevné nervy při 
nahrávání, zdravé zuby pro dechaře a 
pohodovou partu.  A každému, kdo se 
jednou rozhodne natáčet CD přeji, aby 
spolupracoval s takovým člověkem, jako 
je zvukový mistr pan Václav Vlachý.

Jste spokojeni s novým CD?
Čas strávený nejen při samotném nahrá-
vání, ale posléze při nekonečných hodi-
nách, kdy jsme řešili ve studiu zvukové 
poměry, vyváženost jednotlivých sekcí, 
to vše jsme se snažili dělat s maximálním 
úsilím a vidinou kvalitní nahrávky, za 
kterou bychom se nemuseli stydět. Ne-
chtěl jsem do světa pustit rychlokvašek, 

který by třeba vyšel už před Vánocemi, 
ale já bych s ním nebyl spokojen a poz-
ději by mne to určitě mrzelo. Spokojeni 
by měli být ale hlavně posluchači, kteří si 
CD pustí v klidu domácího krbu. 

Asi nebylo lehké vybrat 15 skladeb z 
vašeho bohatého repertoáru, které 
album zaznamenává?
Skladby jsme vybírali podle několika 
hledisek. Především jsme chtěli, aby na 
CD byly skladby, které kapela ráda hra-
je a které mají úspěch u obecenstva. V 
neposlední řadě jsme chtěli kapelu pro-
filovat jako všestranný ansámbl, který
dokáže zahrát jak swingovou klasiku, tak 
i moderní soudobé aranžmá. Proto jsou 
na CD skladby, které představují kapelu 
v co nejširším hudebním spektru, proto 
tu naleznete skladby od Ch. Chaplina až 
po G. Goodwina. 
 
Ve studiu jste spolupracovali s hosty, 
kteří jsou v českém hudebním svě-
tě známí (Felix Slováček - kmotr CD, 
TOP Dream Copany), ale na desce se 
objevují i domácí odchovanci (Zuzka 
Michaličková- Krčmářová, Zdeňka Ve-
selková, Martin Růža, Jana Tichá- Bah-
níková, Dana Černohousová). Jak bys 
zhodnotil spolupráce s nimi?
Se všemi sólisty, Felixem Slováčkem 
počínaje, se spolupracovalo výborně. 
Doufám, že i pro ně bylo natáčení stejně 
příjemné, jako pro nás a že na něj bu-
dou vzpomínat. Naše plány na některé 
aranže došly změn během samotného 
nahrávání, tudíž se stalo, že na CD v písni 
Getaway (která jinak měla velký úspěch 
při mém rozhovoru v Radiu Leonardo, 
kde jsem mluvil nejen o CD, ale o kape-
le vůbec) se objevili zpěváci 
z pražské kapely TOP Dream 
Company, čili Ondra Ruml, 
Martina Bártová a samozřej-
mě „náš“ Martin Růža.  

Známé a používané slovní 
spojení: veselá historka z 
natáčení - máte i vy něja-
kou?
Těch je....Za všechny snad 
jednu s Felixem. Když jsem s 
ním byl ve studiu, natáčel už 
na dodělané podehrávky naší 
kapelou. Ve skladbě Amorada 
nás při všech vystoupeních, 
kterých jsme s ním před tím-
to natáčením absolvovali za 

ta léta pěknou řádku, vždy popoháněl 
tempově dopředu s odůvodněním, že 
tempo skladby je pomalé. Při posled-
ním koncertě v červnu 2011 v rámci 
oslav 650 let města Týniště nad Orlicí 
si domluvil s naším bubeníkem Oldou 
Ševců tempo na metronomu. A to jak 
známo je neměnné. ...Když nahrával 
Amoradu ve studiu, po několika pepr-
ných slovech, kterými komentoval svoje 
snažení nahrát tuto skladbu co nejlépe 
a která se samozřejmě neuvádějí, pravil: 
„Chlapi, takhle rychle jsem to nehrál ani 
ve dvaceti“...Kdo si poslechne naše CD 
a skladbu Amorada, jistě dá za pravdu. 
Jinak právě zkušenost ze studia mi dala 
za pravdu, jakým obrovským profesioná-
lem Felix Slováček je. I pro mě byl spo-
lečný pobyt ve studiu velice zajímavý a 
hlavně poučný. 

Mají možnost si posluchači a fanouš-
kové zakoupit vaše CD jinde než při 
koncertech?
CD je možné zatím zakoupit u nás v ZUŠ, 
potom samozřejmě na koncertech, které 
jsou před námi. Uvažujeme i o interneto-
vém prodeji. 

Z těch nejbližších akcí Mladého týnišť-
ského big bandu bych jmenoval Festival 
Šlitrovo jaro v Rychnově nad Kněžnou 
14. dubna, 29. dubna velký swingový 
festival v Chrudimi. A samozřejmě naše 
práce vydáním CD nekončí, v plném 
proudu jsou přípravy dalšího ročníku tý-
nišťského swingového festivalu, který se 
uskuteční 1. a 2. června 2012.

Děkujeme za rozhovor a našemu orches-
tru přejeme úspěšný hudební rok.
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GERIATRICKÉ CENTRUM 2011

Geriatrické centrum i v roce 2011 poskytovalo terénní, ambulant-
ní a pobytové služby pro seniory z týnišťského regionu. Jednalo 
se o tyto služby:
Domov pro seniory – služba je určena seniorům od 65 let, kte-
ří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebují trvalou 
podporu druhé osoby a mají takové zdravotní postižení, které 
jim brání i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb bez-
pečně žít v domácím prostředí. Služba je poskytována celoročně, 
nepřetržitě 24 hodin denně. Kapacita domova pro seniory je 42 
uživatelů.
Denní stacionář - služba je určena pro seniory nad 60 let, kteří z  
různých důvodů nemohou zůstat během dne ve své domácnosti, 
ale mají zajištěnou péči svých blízkých po jejich návratu domů. 
Jde o služby formou denního pobytu v geriatrickém centru za 
podpory fyzických a psychických aktivit. Provoz denního stacio-
náře je od 8:00 hodin do 16:00 hodin pouze v pracovní dny. Kapa-
cita denního stacionáře je 8 uživatelů.
Pečovatelská služba je terénní službou, která zajišťuje podporu 
seniorům a osobám se zdravotním postižením /dospělým (27 
– 64 let), mladším seniorům (65 – 80 let), starším seniorům (nad 
80 let)/, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domác-
nost, využití volného času, kontaktu s komunitou jsou sníženy, ale 
postačují jim prozatím tyto terénní služby. Provozní doba pečova-
telské služby je od 7:00 hodin do 18:00 hodin v pracovní dny, dle 
potřeby ve dnech pracovního klidu.
Byty v domě s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního urče-
ní města Týniště nad Orlicí. K dispozici je 20 bytů v geriatrickém 
centru a 8 bytů v domě Na Netřebě.  Byty jsou určeny seniorům 
starším 65 let v sociálně složité situaci, kteří obývají zdravotně zá-
vadné či nevhodné byty, nebo mají zdravotní obtíže, které ome-
zují do určité míry úplnou soběstačnost klienta, ale umožňují mu 
vést poměrně samostatný život s využitím pečovatelské služby.
V případě zájmu o výše uvedené služby musí žadatel podat pí-
semnou žádost, kterou obdrží v kanceláři geriatrického centra 
nebo je k dispozici na našich internetových stránkách.
I v loňském roce jsme nabízeli seniorům geriatrického centra ši-
rokou škálu volnočasových a kulturních aktivit. Mezi pravidelné 
a oblíbené aktivity patřila klubová setkání na různá témata, čtení 
na pokračování, dílny zaměřené na pečení, ruční práce, keramiku, 
pohybová cvičení, muzikoterapie, poslech hudby, procvičování 
paměti, doprovody na vycházky do parku, města, menší výlety do 
okolí. K tanci a poslechu chodil hrát pan Veselka. 
Velmi oblíbenou aktivitou bylo zpívání, které dobrovolně zajišťují 
každé úterý dopoledne paní Zemánková, paní Pichová a pan Pe-
likán. Paní Zemánková za svoji 15 letou dobrovolnickou činnost v 
našem zařízení získala právem ocenění Dobrovolník východních 
Čech. Pravidelné mše a bohoslužby byly v GC zajištěny Mgr. I. Hav-

líčkem z Týniště n.O. a Mgr. D. Najbrtem z Kostelce n.O. V polovině 
roku jsme navázali spolupráci se sdružením Siberian Spirit, které 
zajišťuje canisterapii  pro seniory prostřednictvím 2 psů a 1 ko-
coura. 
K pravidelným větším akcím, které proběhly, patří tradiční maso-
pustní odpoledne, XI. ročník sportovně – zábavných her s účastí 
seniorů z Domova pro seniory z Albrechtic n.O., Borohrádku, Tře-
bechovic p.O., Klubu důchodců Týniště n.O., a taneční  mikulášská 
zábava .    
Velkou kulturní akcí byl v červnu Den otevřených dveří  v rámci 
oslav výročí  650. let města Týniště n.O. s prezentací poskytova-
ných služeb a výstavou výrobků klientů GC. Tato akce byla pod-
pořena Městským úřadem v Kostelci n.O. v rámci projektu Rozvoj 
dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 
Na Štědrý den proběhlo tradiční setkání klientů, rodinných pří-
slušníků a pracovníků GC s účastí farního pěveckého sboru a pana 
faráře I. Havlíčka, který odsloužil mši.  
V geriatrickém centru v průběhu roku 2011 docházelo také k růz-
ným stavebním opravám (sociální zařízení pro návštěvy a perso-
nál, šatna pro personál apod.). 
Od 1.12.2011 byly spuštěny nové internetové stránky geriatrické-
ho centra, které  jsou přehledné, obsahují aktuality a mají mož-
nost zvětšování písmen. Realizaci podpořil opět Městský úřad 
Kostelec n. O. v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality soci-
álních služeb v Královéhradeckém kraji. Adresa stránek je www. 
gc-tyniste.cz.
Od ledna 2012 došlo k navýšení cen za stravu a ubytování pro 
klienty Domova pro seniory dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. Vyhláška přesně stanovuje maximální výše cen za 
stravu (včetně dietní) a ubytování, čehož jsme zatím v plném roz-
sahu nevyužili a naše ceny jsou ve střední úrovni.

Práce zaměstnanců geriatrického centra je velmi náročná psy-
chicky a fyzicky, je kladen velký důraz na kvalitu, způsob posky-
tování sociální služby a individuální přístup ke klientovi.   Vedení 
GC chce poděkovat všem pracovníkům GC za jejich dobrou práci, 
za jejich snahu, aby klient byl s poskytovanou službou vždy spo-
kojen. Cílem poskytovaných sociálních služeb GC je pomoci řešit 
nepříznivé životní situace seniorů. 
Děkujeme také dobrovolníkům, kteří pravidelně docházejí do GC 
a všem ostatním, kteří nám pomáhají nebo nám projevují svoji 
přízeň.     

Bc. Petra Šimečková 

- montáž plynových kotlů
- montáž plynových domovních rozvodů

- elektroinstalace
- vodoinstalace

- prodej a montáž tepelných čerpadel
- solární systémy

- vzduchotechnika
- centrální vysavače

- vodovodní a kanalizační přípojky
- realizace koupelen a rekonstrukce bytů

Rudé armády 3
517 24, Borohrádek
Petr Pojezdala 731 810 524
Luděk Vejr 603 272 641

Nově otevřená prodejna vodoinstalačním a elektroinstalačním 
materiálem v Borohrádku naproti domovu důchodců!

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 12, 13 - 17
Rádi Vám poradíme, popřípadě osobně navštívíme v místě realizace zakázky



SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY

Zastavení č. 11
Všeobecná rolnicko-živnostenská záložna

Uprostřed náměstí se nachází budova, kterou všichni 
navštěvujeme velice často, budova, ve které v současné 
době sídlí Česká pošta. V historii si Týniště muselo po-
čkat na svůj první poštovní úřad až do 1.4.1860. První 
pošta sídlila v Turkově ulici v čp. 296. V roce 1892 byl 
úřad přesunut na náměstí do domu čp. 264 a v domě 
v Turkově ulici po ní zůstala hospoda „Na staré poště“. 
Tento dům byl zbourán v roce 1974 z důvodu stavby 
dětského zdravotního střediska. Ale vraťme se k budo-
vě dnešní pošty. Na místě budovy dnešní pošty před je-
jím postavením stály dvě chalupy se společnými vraty, 
které patřily panu Fáborskému. Dne 25.10.1922 požá-
dala Všeobecná rolnicko-živnostenská záložna městský 
úřad o možnost postavit si na tomto místě poschoďový 
dům, na svých pozemcích 20/1 a 20/2. Záložna před 
tímto termínem neměla vlastní budovu, její provozov-
na byla v domě obchodníka pana Voříška čp. 233, který 
byl jejím dlouholetým pokladníkem. Stavební povolení 
ke stavbě bylo uděleno 31.10.1922. 20. ledna 1925 byla 
budova záložny zkolaudována a dostala číslo popisné 
268. Záložna měla ve své době významný vliv na dění 
ve městě, v oblasti rozvoje průmyslu a řemeslných živ-
ností, ale i drobné občanské výstavby. Všeobecná rol-
nicko-živnostenská záložna postavila například v roce 
1895 na dnešním Tyršově náměstí tzv. chudobinec 
(dnes budova ZUŠ) a udržovala jeho chod. Ve spojitosti 
s touto záložnou je dobré zmínit místní významné ob-
čany p. Koťána, p. Kánského, p. Voříška, p. Vilímka a p. 
Novotného. V roce 1943 dochází ke sloučení týnišťských 
lidových záložen do Všeobecné záložny Týniště nad Or-
licí a v roce 1952 vše přechází pod Státní spořitelnu. Do 
budovy záložny se v roce 1959 stěhuje pošta, která je 
zde dodnes. Takže vlastně lidový peněžní ústav v budo-
vě v jiné formě funguje stále. Tu původní záložnu vám 
dodnes připomenou reliéfy na fasádě domu a původní 
výplně oken v přízemí.
    
Štěpán Tomašík
Fotografie z archivu Libora Koldinského
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Hostinec Stará pošta v Turkově ulici

Zánovní budova Všeobecné rolnicko-živnostenské záložny, rok 1935

Místo těchto chalup stojí dnes pošta, jsou patrná společná vrata

Panoramatické náměstí v roce 1900
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Ke kritériím, která dělají jakoukoliv obec úspěšnou a činí z 
ní vyhledávané místo k bydlení, patří bezesporu bezpeč-
nost, pořádek, občanská vybavenost a třeba i sportovní a 
kulturní aktivity. K takovým moderním obcím se řadí zcela 
určitě sousední Albrechtice nad Orlicí. Položil jsem několik 
otázek na téma všedního života v obci i vztahu k městu Tý-
ništi nad Orlicí jejímu dlouholetému starostovi Jaromíru 
Kratěnovi.

Jste spokojen s dlouhodobým rozvojem obce, popř. co 
vám přidělává vrásky?
V mezích možností daných ekonomickou silou obce jsem spo-
kojen. To neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Zejména stav 
některých místních komunikací a chodníků je špatný, nemá-
me dokončenou kanalizaci a podobně.
Vrásky mi přidělává zejména vývoj příjmů do rozpočtu obce. 
Zatímco režie obce rok od roku roste, daňové výnosy v lepším 
slova smyslu stagnují. Obávám se, že pokud nebude přijata 
změna zákona o rozpočtovém určení daní, tak jak se o ní v po-
slední době hovoří, bude v krátké budoucnosti těžké naplňo-
vat očekávání a potřeby našich občanů.  

V loňském roce jste dokončili velkolepou a velmi důleži-
tou stavbu ochranných hrází proti velké vodě. Přineslo to 
mezi obyvateli spokojenost a kýženou úlevu od obav z po-
vodně?
Úlevu od strachu z povodní určitě. Spokojenost obyvatel je věc 
trochu jiná. Některým občanům se zamlouvá změna vzhledu 
obce vyvolaná touto liniovou stavbou více, některým méně. 
Osobně jsem přesvědčen, že v životě je vždy něco za něco. 
Zvýšenou bezpečnost části obyvatel naší obce mohou jiní 
zaplatit pocitem, že před stavbou byly Albrechtice nad Orlicí 
hezčí. Co je pro život důležitější si musí každý z posuzovatelů 
vyhodnotit sám.

Jak vnímáte nedávné dokončení kruhové křižovatky na 
silnici E11 v Týništi z hlediska obyvatel Albrechtic?
Jak pro naše obyvatele, tak i všechny ostatní, kteří pěšky, na 
kole nebo v automobilu tuto křižovatku užívají, je stavba pří-
nosem a je vnímána pozitivně. Mnozí říkají, že se tak mělo stát 
již dávno. Ano, s tímto názorem souhlasím. Realita však byla 
jiná. Ostatně, ani dnes by křižovatka nestála, nebýt soukromé 
investice do této veřejné stavby. Poděkujme proto společně 
firmě A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, která stavbu
financovala.

Myslíte, že existuje ještě nějaká naděje na bezpečnější 
propojení Albrechtic s Týništěm „přes mosty“?
Doufám, že ano. Nebude se nejspíš jednat o novou silnici s 
chodníkem pro pěší, ale o samotný chodník pro pěší a cyk-
listy umístěný mimo stávající silnici. Technické řešení stavby 
již máme. V poslední době ale řešíme majetkové vztahy k po-
zemkům pod stavbou, které se v průběhu přípravy projektové 
dokumentace nečekaně zkomplikovaly a dodnes nejsou vyře-
šeny.
 
Obec navázala spolupráci s Městskou policií v Týništi. Co 
vás k tomuto rozhodnutí přivedlo?
Jak sám v úvodníku říkáte, bezpečnost a pořádek jsou jedny 
ze základních předpokladů spokojeného života v obci. Právě 
z těchto důvodů jsme smlouvu uzavírali. Nutno však zdůraz-
nit, že se jedná o preventivní opatření. Od spolupráce zejména 
očekáváme, že v případě potřeby budeme umět rychle a od-
borně správně reagovat na situace, při kterých by hrozilo naru-
šení pořádku nebo bezpečnosti obyvatel naší obce. Osobně si 
přeji, abychom tuto službu museli využívat co nejméně.

Chystáte pro letošní rok nějaké zajímavé novinky pro své 
obyvatele, popř. připravuje se v Albrechticích nějaká větší 
investiční akce?
V oblasti kulturně-společenského života máme na letošní rok 
opět připraven bohatý seznam různých akcí. Dá se říci, že prak-
ticky každý měsíc se koná minimálně jedna akce organizovaná 
obcí a to prostřednictvím kulturní komise, nebo některou ze 
zájmových organizací působících v obci. V současné době pro-
bíhá období plesů. V polovině února se konal Masopust, který 
již několik let organizuje naše Základní škola a mateřská škola 
Albrechtice nad Orlicí. A tak bych mohl pokračovat přes ča-
rodějnice, stavbu a kácení májky k plavbám loděmi po Orlici, 
cyklistickému závodu, návštěvě divadel, výlovu rybníka, rybí 
hody až po mikulášskou nadílku a vánoční divadlo. 
Z velkých investičních akcí připravujeme ve spolupráci s Do-
movem důchodců, Královéhradeckým krajem a firmou Dob-
ré bydlení s.r.o. Hradec Králové výstavbu bytového komplexu 
orientovaného převážně na seniory a občany postižené Alz-
heimerovou nemocí. Pro naši obec je tento investiční záměr 
velkou výzvou. Pokud se nám jej podaří zrealizovat, tak bude-
me moci našim seniorům nabídnout důstojné bydlení s odpo-
vídající sociální péčí za přijatelných finančních podmínek.

Děkuji za rozhovor.

S Jaromírem Kratěnou hovořil Libor Koldinský

AKTUÁLNĚ SE STAROSTOU ALBRECHTIC
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