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Usnesení č. 51
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 21.01.2013

A) Schvaluje

1. Finanční příspěvek pro obecní dům 
Křivice.
2. Udělení licence k provozování vni-
trostátní veřejné linkové dopravy pro 
dopravce AUDIS BUS s.r.o. na linku č. 
660141, Deštné v Orl. h. – Solnice - 
Rychnov n. K.-Vamberk – Lično - Týniště 
n.Orl.- Kostelec n. Orl.- Choceň.
3. Uzavření smlouvy na zajištění kom-
pletního zadávacího řízení na akci re-
konstrukce Kulturního centra v Týništi 
nad Orlicí s firmou Dabona.
4. Provozování loterie a podobné hry na 
adrese Mostecká 6.
5. Přijetí nepeněžního daru hydraulické-
ho chodítka STEP-UP pro GC Týniště nad 
Orlicí od firmy TENA, a.s.
6. Úpravu bytu č.p. 786 – Na Rybníce 
(Včetně umístění schodolezu na zábrad-
lí) pro paní *** na náklady nájemníka.
7.Změnu nájemného z nebytových pro-
stor a pozemků v majetku města o míru 
inflace za rok 2012 (míra inflace 2012
– 3.3 %).
8. Odpisový plán na rok 2013 pro GC Tý-
niště nad Orlicí v částce 524 147 Kč.
9. Přidělení bytu v GC pro paní ***.
10. Změnu ceníku úhrad za úkony po-
skytované v domově pro seniory (geriat-
rické centrum) od 1.2.2013.

B)Bere na vědomí   

1. Žádost pana Tomašíka ve věci finanční
podpory Galerie obrazů p. Dostála s tím, 
že se k tomuto bodu RM vrátí během 
roku při úpravě rozpočtu.
2. Odpověď Českých drah ve věci re-
konstrukce železniční stanice v Týništi 
nad Orlicí a ukládá zveřejnit odpověď 
na webových stránkách a ve Zpravodaji 
města.
3. Zprávu o činnosti občanského sdruže-
ní Romodrom  na území města.

4. Zápis zdravotní a sociální komise ze 
dne 14.1.2013.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM uzavření smlouvy s 
MAS nad Orlicí na podporu jejich čin-
nosti.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika 
2. Starostovi města jednat ve věci zjiště-
ní ceny bývalého areálu Jatek. 
3. Projednat v ZM smlouvu o zprostřed-
kování pro p. Tomašíka Štěpána – Rea-
lity Rychnovsko na prodej pozemků na 
Podboří.  T: jednání ZMOdpovídá: Ing. J. 
Paštika
4. Zařadit do jednání ZM a rozpočtu 
města finanční příspěvek ve výši 40 000
Kč pro TJ/SK Sokol Petrovice. T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika

Usnesení č. 52
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 04.02.2013

A) Schvaluje

1. Uzavření smlouvy s Ing. Jiřím Cihlá-
řem na návrh dopravního značení pro 
omezení provozu nákladních vozidel po 
městě.
2. Věcný dar ve výši 300 Kč na ples Střed-
ní zemědělské školy a SOU Kostelec nad 
Orlicí.
3. Přidělení bytu (1 + 1) v ulici Turova 
784,  paní *** od 1.2.2013.  Byt po paní 
Pfeifferové.
4. Vyvěšení vlajky v rámci připojení se k 
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
dne 10. března 2013.
5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o 
právu stavby pro ČEZ Distribuce a.s. na 
pozemku p.č. 454 v k.ú. Štěpánovsko.
6. Navýšení hodnoty stravenky na stra-
vování pro zaměstnance MěÚ Týniště 
nad Orlicí mimo VPP.
7. Změnu velitele zásahové jednotky 
SDH (Miroslav Bohatý).

B)Bere na vědomí   

1. Cenu nemovitosti nabízenou paní *** v 
prostoru „Jatek“. Předběžná cena nemo-
vitosti cca 685 000 Kč. Bohužel pozemky 
obce a nabízené pozemky odděluje po-
zemek ve vlastnictví pana ***. Z tohoto 
důvodu nejsou nabízené pozemky pro 
město lukrativní.
2. Informaci o ceně nemovitosti domu  č. 
p. 2,  na náměstí v Týništi nad Orlicí.
3. Informaci katastrálního úřadu o parce-
lách v k.ú.  Křivice, Albrechtice a Petro-
vice  evidovaných na MěNV. RM ukládá 
Odboru správy majetku požádat o vydá-
ní parcel 844/3 a 844/4.
4. Informaci o podepsání již schválené 
smlouvy s firmou Dabona a dalším po-
stupu.
5. Zápis z porady komise školství a kultu-
ry ze dne 14.01.2013.
6. Zápis z 20. jednání FV Zastupitelstva 
města Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM finanční příspěvek na
činnost SDH ve výši 70 000 Kč v souvis-
losti se 140. výročím SDH v Týništi nad 
Orlicí.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika 
2. Projednat v ZM  prodej pozemku pod 
garáží, p. č. 2015/47 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí pro manžele *** za 150 Kč/m2 + 
poplatky s prodejem spojené. T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
4. Zařadit do jednání ZM a rozpočtu 
města finanční příspěvek ve výši 5000
Kč pro MS Petrovice nad Orlicí. T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika

Ing. Jaroslav Matička, starosta  
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Bít či nebít?

Začnu zcela ne-
tradičně. Chtěl 
jsem si udělat po-
hodičku u kávy a 
pustil jsem si k 
tomu televizi. Při 
přepínání jed-
notlivých progra-
mů (ačkoliv jich 
máme poměrně 
hodně, řeknu 

vám, že někdy dá docela práci najít něco 
skutečně hodnotného) jsem narazil na 
pořad, jehož jméno si už nepamatuji, ale 
zmiňoval se tam problém trestání dětí 
při výchově. Otázka zněla: „Bít, či nebít 
své děti?“ Lidé formou ankety odpovída-
li různě, někdo byl zastáncem výchovné-
ho záhlavce, který je účinnější, než půl-
hodina domlouvání, někdo se přikláněl 
k názoru netrestat vůbec.
Já zcela samozřejmě jsem a vždycky 
budu proti jakémukoliv surovému a hru-
bému zacházení s dětmi a zvláště pak 
proti jejich bití. Člověk, který neovládne 
své emoce a vůči menšímu, slabšímu a 
bezbrannému dítěti použije hrubou sílu, 
ten těžce selhal a měl by se za sebe sty-
dět do konce svého života. Modřiny za 
čas zmizí, ale rány v dětské duši se hojí 
dlouho, těžce a někdy možná vůbec. 

Vidíme to kolem sebe často a sám jsem 
byl několikrát svědkem, jak vynervovaná 
matka na ulici nebo v obchodě se svým 
dítětem vztekle cloumá, třese, tahá ho 
za sebou za ruku, div mu ji nevykloubí z 
ramene, a sem tam přistane i facka. Ně-
kolikrát jsem i zasáhl, když se mi chování 
vůči dítěti zdálo nepřiměřené, a to jsem 
si dal! Vskutku, zlé pohledy mě stíhaly a 
ta slova – dlaždič by se možná ještě něco 
i přiučil. Snad nejmírnější byla reakce, 
že co se starám, po tom mi nic není, je 
to moje dítě a budu si dělat, co chci. No 
nevím...
Na druhé straně, když vám váš pubertál-
ní výrostek s lehce zamlženým pohledem 
skrz vás a těžce unuděným výrazem stále 
tvrdí, že ve škole se nic neděje a před po-
loletím vám ze školy zavolají, že propadá 
z matiky, anebo vaše dospívající dcerun-
ka s vrkočem na hlavě, drze vystrčenou 
bradičkou a lehce podupávající nožkou 
vám přikáže, že na tu diskotéku ji prostě 
odvezete a hotovo, tak přátelé, tady jde 
do tuhého. Zvýšený tep, zrychlený dech, 
svrbící dlaň a... A kdo tohle ustojí a jednu 
jim nestřihne, zaslouží metál.
V pořadu zazněl i termín „domácí věze-
ní“ a když jsem se nad tím zamyslel, začal 
jsem se smát. Když jsem byl ještě kluk a 
dostal jsem „zaracha“, tak to pro mě zna-
menalo konec světa, naprostou pohro-
mu a nechuť k dalšímu žití. Nesmět ven 

a nevědět, co kluci z naší party plánují, 
co vyvádějí za nekalosti (pardon, za dob-
rodružství), kam jedou na kolách a kde 
čutají fotbálek – ó, jak potupné! Sedět 
doma a leda tak skřípat zuby vzteky.
Dnešní mladí to mají jinak a musím se 
jich zeptat, jestli vůbec vědí, co to do-
mácí vězení je. Protože, jak mi připadá, 
oni se do toho domácího vězení zavírají 
dobrovolně. A proč by ne, když za nimi 
do obýváku prostřednictvím internetu 
přijde celý svět a všichni jejich kámoši. 
Tak kam by chodili? Ven? A co tam? A na-
víc, být z dosahu wifiny by znamenalo už
značnou dávku nebezpečí!
Doba se mění a my se měníme s ní a tak 
to je v pořádku. A vždycky tu budou děti, 
které nám dospělým sice občas připraví 
spoustu bezesných nocí, ale přes všech-
ny jejich lumpárny je pořád milujeme a 
přejeme jen to nejlepší.
Proto bych chtěl popřát všem rodičům a 
též všem učitelům, kteří 28. března sla-
ví svůj svátek, velkou míru trpělivosti a 
tolerance a správnou dávku výchovné-
ho působení, aby ty pohlavky padaly co 
nejméně.

Libor Koldinský
šéfredaktor

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

97 let Konrád Kurka
94 let Miloslava Koďousková
92 let Růžena Zitová
91 let Jiřina Nováková
85 let Jaroslava Potůčková
 Zdenka Poláková
 Jiřina Rázková
80 let Anna Řeháková
 Jaroslav Bílek
 Marta Valentová
 Božena Bednářová
 Marie Švikruhová

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Miroslav Novák (75)
Božena Fišerová (78)

Anna Schejbalová (81)
Adolf Damaschke (72)
Jaroslav Kaucký (74)

Jitka Vlčková (79)
Jiří Zářecký (45)

Růžena Uhlířová (93)
Milan Mahut (59)

Hana Hromádková (90)
František Labík (72)

Karolína Sedláková
Natálie Sedláková

Jan Voda

BLAHOPŘÁNÍ

1. března oslaví své narozeniny paní 
BOŽENA ŠVÁBOVÁ. Všechno nejlepší, 
životní elán, radost a především zdraví 
přejÍ rodiny Duškových a Švábových

PŘIŠLO DO REDAKCE

Postřehy školníka

Když se na něco nadává a kritizuje, je 
to poměrně jednoduché. Ale zas na 
druhou stranu pochválit a něco vyzved-
nout, to už tak časté není. Jsem kritický 
k práci naší městské policie už řadu let. 
Ale v poslední době mě mile překvapila 
ta skutečnost, že naše strážníky vídám 
při příchodu dětí do školního zařízení. 
Procházkou parkem a v blízkosti školní 
budovy napomáhají ochraně a dozoru 
dětí z našeho města a okolí. Proto touto 
cestou děkuji a doufám, že těchto aktivit 
přibude.  Michal Kouba (školník)
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KULTURNÍ POZVÁNKY

koncert
Úterý 12. března, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

SCREAMERS: The Scream Show
Tradiční vystoupení naší nejúspěšnější travesti skupiny.

divadlo
Pondělí 4. března, 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

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

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

jiné akce

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

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

výstavy

Čtvrtek 7. března, 10:00 a 17:00 hodin,  sál kulturního domu

Z pohádky do pohádky
Komponované taneční představení žáků tanečního oboru.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ. 

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

II. ples Tanečních odpolední pro nejen dříve na-
rozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

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

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

pozvánka
Pozvání do Borohrádku

Klub důchodců Borohrádek vás zve do místního kina na Ne-
dělní odpolední čaje seniorů, které se uskuteční v neděli 3. 
března a 24. března, vždy od 14.00 hodin.
Občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje BLEK SKOTY.

Úspěch na výtvarné soutěži

Žačka výtvarného oboru naší školy Viktorie 
Habrová získala hlavní cenu ve výtvarné sou-
těži střediska volného času Bájo Česká Skali-
ce Říše ryb. Gratulujeme!!!!

MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti
leden 2013

Dne 1.1. 2013 v 01:35 hod. 
požádala Policie ČR o prověře-
ní oznámení, že v Týništi nad 
Orlicí v ulici Lipská je hluk a 
dochází zde k rozbíjení lahví. 
Hlídka policie se nacháze-
la mimo Týniště nad Orlicí a 
strážníci MP měli kratší dojez-
dový čas na místo události. Na 
udaném místě ani v jeho okolí 
nebyly žádné podezřelé oso-

by zastiženy. 
Dne 9.1. 2013  v 17:03 hod. bylo přijato oznámení o vyhrožo-
vání ze strany souseda v obci Petrovičky. Po zadokumentování 
a prošetření bude věc oznámena komisi pro projednávání pře-
stupků města Týniště nad Orlicí.
Dne 12.1. 2013 v 12:30 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na zahrádce u jednoho z rodinných  domů v obci Pet-
rovičky přistála labuť a nehodlala opustit své místo. Po zjištění 
skutečného stavu na místě samém byl prostřednictvím Stani-
ce poraněných zvířat Jaroměř zajištěn odchyt a převoz ptáka. 
Dne 17.1. 2013 v 10:30 hod. v průběhu hlídkové činnosti byl 
strážníkem v prostoru nádraží ČD zjištěn výskyt dvou volně 
pobíhajících psů. Zajištěn odchyt psů a jakožto přestupek ná-

sledně řešeno s majiteli blokovou pokutou. 
Dne 21.1. 2013 v 09:45 hod. bylo přijato oznámení o krádeži 
v jednom z obchodních domů v Týništi n. O. Po příjezdu hlíd-
ky na místo byly zjištěny okolnosti skutku a věc byla vyřešena 
uložením blokové pokuty. 
Dne 21.1. 2013 v 19:17 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že z bytu v jednom z bytových domů na sídlišti U Dubu 
vychází nesnesitelný hluk, který ruší sousedy. Na místě bylo 
strážníkem zjištěno, že důvodem hluku jsou prováděné sta-
vební práce spojené s rekonstrukcí bytu. Vzhledem k době 
spáchání se nejednalo přestupek rušení nočního klidu. Nicmé-
ně z šetření vyplynulo, že by ve věci mohly být naplněny znaky 
porušení domovního řádu, platného v daném domě, které se 
dají vynutit civilní žalobou. Strážníkem bylo doporučeno ne-
provádět hlučné práce ve večerních hodinách, kdy lidé vyža-
dují klid.  
Dne 30.1. 2013 v 10:59 hod. telefonicky oznámila obsluha 
baru Murphys na Mírovém náměstí, že v baru se od ranních 
hodin nachází jeden ze stálých hostů, přičemž dnes se chová 
velice podivně a mluví nesrozumitelně. Strážníkem bylo ozná-
mení prověřeno na místě a bylo zjištěno, že stav není způso-
ben alkoholem, ale jde o zdravotní obtíže. Vzápětí byla pro-
střednictvím L155 přivolána rychlá zdravotnická pomoc a muž 
byl převezen do nemocnice. 

Martin Štěpánek
velitel MP
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

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

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

Úterý Rolnička I. 9:45 - 10:30hod.
Herna 9:30 - 12:00hod.

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

Středa Mimořádné akce:
Tongo 27. 3. 

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

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna 21.3.

Herna 16:00 - 18:00hod.

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

Anličtinka pro děti 15 - 16hod., AJ pro dospělé 16 a 17hod.
Herna 16:00 - 18:00hod.
Biblická rodina pro děti od 16hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc březen 2013
Pohádkové téma měsíce: Bob a Bobek, králíci z kloubouku

Další akce v BŘEZNU:
1.3. (Pá) Zimní keramika pro děti v rámci Tvořílků
4.3.- 6.3. (Po-St) Seminář: Jak sladit rodinu a zaměstnání, 8-12 hodin + hlídání dětí
7.3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Jarní dekorace
7.3. (Čt) Výroční schůze MC, ohlédnutí za rokem 2012 a plán na rok 2013, od 20:30 h.
11.3. – 15.3. (Po-Pá) JARNÍ PRÁZDNINY, herny otevřeny, omezení kroužků MC
21.3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, 
 od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
21.3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00, téma: velikonoce, madeira
25.3. – 29.3. (Po-Pá) VELIKONOČNÍ TÝDEN v MC 
27.3. (St) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO

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

Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
MC Ratolest DĚKUJE za finanční podporu a spolupráci v r. 2012:
Městu Týniště nad Orlicí, Lékárně, J. Vlčkovi (stravovací služby), p. Faltovi a firmě AGRICO, s.r.o., firmě Flobal, AREPO Bohemia,
s.r.o., Květince (pí. Bašové), firmě ROVEL (p. Štěpánovi), p. Vaňkovi, Lékárně U Krále Jiřího, firmě Žaluzie, Den Braven, Zahradní
centrum, DUNDR a všem dalším, kteří činnost MC jakýmkoliv způsobem podpořili.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-
-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Izajáš, 43,2

 V Izajášově ujištění sledujeme 
jeden z nejbarvitějších obrazů Boží péče. 
Bůh je ten, který se stará a bojuje za svůj 
lid. Osobní zkušenost s Božím vedením 
má neocenitelnou hodnotu. Je úžasné, 
když při těchto slovech můžeme vděčně 
vzpomenout na chvíle, kdy jsme šli přes 
proud prudce tekoucích řek, kdy jsme šli 
ohněm zkoušek, ale proud nás nestrhl a 
oheň nespálil. Nebylo to proto, že jsme 
trénovaní na sjíždění dravých řek a oba-
leni azbestem proti plamenům. Bylo to 

proto, že se sám Bůh rozhodl zasáhnout 
a poskytnout nám svou ochranu. Kolik 
lidí před námi čelilo dravým proudům a 
žhavým plamenům, ve kterých by člověk 
nedokázal obstát? Tajemství často skryté 
pomoci vyjádřil žalmista známou otáz-
kou: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“. 
Boží přítomnost mění situaci a jeho po-
daná ruka vysvobozuje.

Pane, díky za tvou pomoc v náporech 
doby a v plamenech zničujících útoků 
zla a hříchu. Amen.

Píseň:
Amen, Otče, rač to dáti, důvěrně tě vzý-
váme; Kriste , rač se přimlouvati za nás 

hříšné, žádáme. 
Duchu svatý spravuj nás světlem prav-
dy v každý čas, bychom s dušemi i s těly 
věčně Bohu náleželi.
Píseň č. 487 z Evangelického zpěvníku 
(nápěv L. Bourgeois 1551, text J. Třanov-
ský (?), úprava 1877)

Srdečně zveme v březnu (modlitebna 
Českobratrské církve evangelické, ul. V. 
Opatrného 58):
10. 3. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou
24. 3. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou, od 16 h Zpívání rodin s dětmi

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

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

Úterý 5. 3. od 17.30 hod.
ÚTERNÍ PEDIGOVÉ TVOŘENÍČKO 
PEDIGOVÉ MOTANICE na balónek 
Dílna pro předem přihlášené, začátečníky i pokročilé, vhodná 
i pro děti s rodiči, kapacita dílny je 10 lidí. Cena 40 Kč + spotře-
bovaný materiál.

11. – 15. 3.  
JARNÍ PRÁZDNINY – ENŠPÍGLOV
Týden s knížkou o Enšpíglovi, upravenou do her, soutěží a ra-
dovánek. Možnost přihlášení i na jednotlivé dny. Přihlášky a 
informace ve Sluníčku.

Středa 13. 3. 17 – 19 hod. 
VEČERNÍ KERAMIKA pro dospělé  
Podvečerní dílna pro zamazané ruce, s sebou pracovní oděv, 
cena 90 Kč na materiál a energii.

Úterý 19. 3. 
TVOŘENÍČKO – UBROUSKOVÁ TECHNIKA  
Obrázky s rámečky nebo bez, květináče, náramky ze špachtlí, 
špachtličkové obrázky, podložky pod hrníček a další možnos-
ti. Dílna je určena mládeži, dospělým nebo dětem s doprovo-
dem. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný 
materiál.

Pátek 22. 3.
SLUNÍČKOVÝ BÁL pro dospělé
Večer plný tance, legrace a dobré pohody v sále U Krbů v Al-
brechticích. Místenkové vstupenky v prodeji ve Sluníčku.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Přihlášky a podrobné informace v DDM.

Čtvrtek 28. 3.  VÝLET DO RYCHNOVSKÉHO BAZÉNU
Čtvrtek 28. 3. VELIKO(NOČNÍ) HOLČIČNY
Večer, noc a den plný velikonočního tvoření, pečení, vaření a 
batikování. 
Pátek 29. 3.  VELIKONOČNÍ SLUNÍČKOHRÁTKY
Tradiční zdobení vajíček rostlinami, voskem a slámou, plete-
ní pomlázek, velikonoční dekorace a drobné hry a soutěže. 2x 
svačina, oběd a pitný režim zajištěn. 

Sobota 30. 3. JARNĚ-VELIKONOČNÍ PLETKY 
(Přihlaste se předem!)

Akce je určena pro dospělé a mládež, děti pouze v doprovodu 
dospělého! Cena je u všech dílen 80 Kč + spotřebovaný ma-
teriál

od 9.30 VELIKONOČNÍ PEDIG – pletení z přírodního mate-
riálu pro začátečníky i pokročilejší, ošatky a klece na vajíčka, 
minikošíčky na vajíčko, vajíčka, kytky a motýli. 
od 15 hod.  TEA BAG FOLDING A QUILLING – skládání 
z čajových sáčků a mini obrázky z papírových proužků, jedno-
duché techniky s velkými výsledky. 
od 15 hod. FIMO – práce s polymerovou hmotou, návo-
dy a tipy, práce s extrudérem, potahování předmětů, šperky a 
drobné ozdoby. 

29. 6. – 9. 7. TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY 
8. – 10. 7. PŘEŽITÍ – SOUSTŘEDĚNÍ
13. – 25. 7. PAVLATOVKA – ČASOSTROJ
3. 8 – 10. 8. TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI -HAŤAPATLOF 
5. – 9. 8. 2. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR – LETEM SVĚTEM
12 – 16. 8.PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – STRAŠIDÝLKA 
16. – 19. 8. ROSEGIRLS SOUSTŘEDĚNÍ
20. – 24. 8. ŠMOULÍ PIDIMINI
24. – 28. 8. VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

LETNÍ TÁBORY 2013

Kosmetický salon *OLGA*
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803 

(bývalá Porska)

* Nechte se hýčkat v příjemně a moderními  přístroji vy-
baveném kosmetickém salonu
* Čeká Vás komplexní kosmetické ošetření přírodní kos-
metikou a účinné ošetření  kosmetickými přístroji (ultra-
zvuk, dermabraze,ozonizér,UV lampa) 
* Poradenství v péči o pleť je ZCELA ZDARMA

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

OZNÁMENÍ PŘÍZNIVCŮM TÝNIŠŤSKÉHO VĚŽENÍ

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s., v roce 2013 připravuje ve 
Vodárenské věži výstavu s názvem

JAK ŠEL ČAS – TÝNIŠŤSKÉ SPOLKY A SDRUŽENÍ

Žádáme všechny příznivce věžení a představitele místních zájmových spolků o spolupráci při tvorbě 
expozic (zapůjčení dobových exponátů, vytvoření vlastní prezentace v galerii ve věži). 
Prosíme případné zájemce, aby kontaktovali p. Galbičkovou, p. Tomašíka a p. Koldinského (603 450 
213, bohae@seznam.cz)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Země:  Česká republika     
Lokalita:  Týniště nad Orlicí     
Místo:  Městská knihovna     

Termín: 4.3. - 28.3. 2013     

Typ zájezdu: S námi vždy ALL INCLUSIVE!    
 
Kapacita: 5 internetových stanic, 2 on-line katalogy   
  36 míst v čítárnách     
  k dispozici 30 000 knih ve volném výběru    
  a 60 titulů časopisů     

Cena:  Zdarma     
Sleva:  Registrace do půjčovny a čítárny půl roku zdarma  
   

Kulturní program:  
„Ten píše to a ten zas tohle“ 

beseda s autory a hudebním doprovodem Josef Pepson Snětivý a Alexan-
der Stainforth     

21. března 2013 od 17 hodin
     
Dětský program: „Cestujeme s knihou“    
Stravování: Švédské stoly z vystavených knih   
Doplňková aktivita:Burza knih a časopisů, detektivky za 1 Kč, anketa, soutěž-
bližší informace v knihovně

ROZPIS ZÁPASŮ SK TÝNIŠTĚ

Den Datum 1.A mu�stvo �as H�i�t� Dorost �as H�i�t� Star�í �áci �as H�i�t� Mlad�í �áci + Elévové �as

�� ����� Trutnov ����� �
�� ����� Lib�any ����� � Úpice ����� �
�� ����� Olympia HK B ����� �
�� ����� Ji�ín (h�i�t� UMT) ����� �
�� ����� Albrechtice ����� � Sk�ivany ����� �
�� ���� Lázn� B�lohrad ����� �
�� ���� Vamberk/Doudl. ����� �
�� ����� Rudník ����� �
�� ����� Jarom�� ����� � �eské Mezi�í�í ����� �
�� ����� �erven� Kostelec ����� �
�� ����� Jánské Lázn� ����� � T�ebechovice ����� ���
�� ����� Slávia HK (Nov� HK) ����� � Mezim�stí ����� �
�� ����� Jarom�� ����� �
�� ���� Velké Po�í�í ����� � Ho�ice ����� �
�� ���� Kratonohy ����� � Velké Po�í�í ����� � Ho�ice ����� �
�� ����
�� ���� Olympia HK ����� �
�� ������
�� ����� �eská Skalice ����� � Úpice ����� � Olympia HK B ����� �
�� ����� Nov� Byd�ov B ����� � Albrechtice ����� �
�� ����� Sk�ivany ����� ���
�� ����� Vamberk/Doudl. ����� �
�� ����� Rychnov n.K. ����� �
�� ���� Ho�ice ����� �
�� ���� �eské Mezi�í�í ����� � Rudník ����� ���
�� ���� Dv�r Králové B ����� � Jánské Lázn� ����� �
�� ���� T�ebechovice ����� �
�� �����
�� ����� Broumov ����� � Mezim�stí ����� � Jarom�� ����� �

ROZPIS MISTROVSK�CH  ZÁPAS�   SK T�NI�T�  NAD  ORLICÍ  -  JARO  2013
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Na kole ujel za rok 12 250 kilometrů     
   
Pro představu je to přibližně trasa z Tý-
niště nad Orlicí na Kambodžsko-Viet-
namskou hranici.

Někdo najíždí výše zmíněné kilometry 
autem několik let, ale máme mezi sebou 
cyklistu, který nám vytřel zrak a i ve věku, 
kdy se už většinou nechodí do práce, tu-
hle porci kilometrů hravě zvládl. Noviny 
a televize jsou plné sportovců nadopo-
vaných anaboliky, steroidy a jinými, po-

kud možno nezjistitelnými chemickými 
látkami. Nechceme proto, aby tento čistý 
sportovní výkon zapadl bez povšimnutí. 
Na jeho začátku stála taková ta klasická 
chlapská sázka a jediným dopingem v 
průběhu roku bylo kamarádské hecová-
ní.

Rádi bychom vám tímto představili cyk-
listu Karla Kalinu. 

Pavel Nadrchal a Dušan Svatoš přejí naje-
tí dalších desítek tisíc kilometrů.

NA KOLE DOJEL AŽ DO VIETNAMU

11. února oslavila divadelní skupina 
TEMNO 15 let od svého vzniku. Chtěli 
bychom vám, v rámci tohoto malého 
jubilea, připomenout na stránkách Zpra-
vodaje všechny divadelní kusy, které 
TEMNO nazkoušelo a uvedlo na „divadel-
ních prknech“. Zároveň vám připomene-
me všechny současné i bývalé „temňá-
ky“, podělíme se o zážitky a necháme vás 
nakouknout pod pokličku TEMNA.

Takže pro začátek něco čísel.

U zrodu TEMNA stála režisérka Eva Dráb-
ková a šest mladých nadšenců. Během 
15 let si u TEMNA zahrálo celkem 26 lidí 
a po různých obměnách se náš počet 
ustálil na 11 hercích. Ke každé hře neod-
myslitelně patří i osvětlovač, který čaruje 
se světly a zvukař, jenž pouští ve správ-
nou chvíli tu správnou hudbu. Osvětlo-
vače jsme měli dva, zvukařů se vystřídalo 
šest. Během 15 let jsme odehráli 10 her, 
které se průměrně dvacetkrát reprízo-
valy po celém východočeském kraji i ve 
vzdálenějších koutech naší republiky. 
A teď něco o našich divadelních hrách.
TEMNO hraje výhradně hry současných 
autorů a za pozlátkem smíchu nastiňuje 
problémy společnosti. Necháváme na 
divákovi, jestli se chce „pouze“ smát ane-
bo i přemýšlet. Máme ale zkušenosti, že 
naši diváci se nebojí zamyslet nad ože-
havými tématy a chápou naši potřebu je 
sdělovat. A co neodmyslitelně patří k na-
šim hrám? Tématicky vyzdobené foyer 
divadelního sálu. Vzpomeňte například 
na hru ze školního prostředí Dvě uši, dvě 
svatby a foyer vyzdobené dětskými vý-
kresy, zpívajícími dětmi a paní školnicí, 
která s koštětem v ruce nutila návštěvní-

ky očistit si boty. Za odměnu každý do-
stal svačinu - papírový sáček se čtvrtkou 
chleba s máslem a půlkou jablka. Nebo 
hru Vraždící břitva, která se odehrává v 
kadeřnictví a změnila foyer v salon, kde 
se stříhalo a líčilo.

Něco málo o tom, kde všude jsme hráli.
Hraje se v divadlech, kulturních domech, 
sálech restaurací, tělocvičnách nebo na 
venkovních jevištích. Ale my hráli také 
přímo v obýváku dětského domova v 
Potštejně, v jičínské věži, v hospodář-
ských budovách plumlovského zámku, 
v areálu černokosteleckého pivovaru 
nebo na tribuně fotbalového stadionu 
v Josefově. A kde nejdál? Plumlov na 
Hané, severomoravské Staré Město pod 
Sněžníkem, Poděbrady, Kostelec nad 
Černými lesy v okrese Praha-východ a 
samozřejmě nesmíme zapomenout na 
Mekku každého herce - Prahu. Tam jsme 
hráli na prknech divadla Minor celkem 
třikrát.

A co dělá TEMNO, když nehraje?

Organizovali jsme divadelní plesy, hráli 
scénky na Kácení máje v Albrechticích, 
v kostýmech jsme dotvářeli atmosféru 
na různých akcích. Namátkou - divadelní 
posvícení, Masopust, Den dětí nebo Mi-
kulášká besídka pořádaná společností 
VCES Hradec Králové nebo Týnišťské vě-
žení, pro které jsme „vytvořili“ plovárnu 
ve stylu 30. let. Nesmíme zapomenout 
ani na naši milou spolupráci s dětským 
domovem v Potštejně, kam rádi stále 
jezdíme na různé akce, které pořádají, 
a na oplátku je zveme na všechna naše 
týnišťská představení.

To bylo tedy krátké nahlédnutí pod po-
kličku TEMNA, a příště už slibovaná reka-
pitulace našich her.

Divadelní soubor TEMNO

15 LET TEMNA
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(pokračování)
Ve dnech 28. a 29. září 1946 byla pořádána v pavilonech měst-
ského parku společná výstava králíkářů, holubářů a zahrádká-
řů. Výstava byla velmi pestrá a zajímavá, přálo pěkné počasí 
a byla hojně navštívena. Chovatelé poštovních holubů založili 
svůj vlastní spolek pod názvem Orličan, kde hlavními organi-
zátory byli přátelé Fr. Kamš, J. Stehno, Fr. Rydlo z Týniště nad 
Orlicí, J. Morávek a J. Horák z Albrechtic a Štěpánovska. Do to-
hoto spolku vstupovali členové i z Třebechovic a Vamberka. V 
roce 1953 byl spolek převeden pod Svaz pro spolupráci s ar-
mádou.

Chovatelé v letním období pracovali na výrobě výstavních 
klecí a voliér v dílnách u př. Horského a Doležala. V roce 1946 
byl spolek v Týništi zařazen do pobočky okresu Rychnov nad 
Kněžnou, kraje Hradec Králové. V dalších letech pokračovala 
výroba výstavních klecí a voliér. Členové se zúčastňovali vý-
stav a významná byla účast na celostátní výstavě v Praze v roce 
1948, kde z obeslaných 6 králíků naši členové získali 3 první 
ceny, 2 druhé ceny a 1 třetí cenu. 
Koncem září byla v Týništi pořádána okresní výstava v pavilo-
nech městského parku, kde byli vystavováni králíci, holubi a 
drůbež. Zároveň zde byla ukázka zpracování angorské vlny a 
vyčiněných králičích kožek. Chovatelé holubů dodávali holou-
bata do sanatoria Žamberk pro nemocné tuberkulózou. V roce 
1949 spolek uspořádal zájezd na farmu chovatele králíků př. 
Ellicha v Hradci Králové, na farmu chovu angor v Bohdanči, 
navštívili vzorný chov př. Röricha v Nemošicích a okresní vý-
stavu v Holicích. Dále chovatele pořádali odborné přednášky 

o nemocech králíků a uspořádali zájezd na celostátní výstavu 
do Brna. Chovatelé se v roce 1949 úspěšně zúčastňovali výstav 
doslova po celé republice. Jinak odevzdali 1043 kožek králíků, 
pro mateřskou školu dodali 25 kg králičího masa, pro sanato-
rium Žamberk 120 ks holoubat, a pro laboratoře fy SPOFA k 
testování léků 130 ks králíků.
V roce 1950 byl založen odbor chovatelského dorostu. Výstava 
byla opět v pavilonech městského parku a její úroveň byla vy-
soce hodnocena i předsedou krajské pobočky. V letech 1951-
1952 byla opět organizační změna a do spolku chovatelů 
drobného zvířectva byli začlenění chovatelé králíků, holubů, 
drůbeže a koz. Odbor koz se zúčastňuje aukcí koz a podílí se 
na vývozu koz do zahraničí. V roce l952 se chovatelé králíků 
podílejí l7 kusy králíků do Rumunska.
V roce 1954 byla další výstava v městském parku 25. a 26. září. 
Kromě zvířat proběhla expozice výrobků z angorské vlny a ex-
pozice vyčiněných kožešin. Poprvé byl na výstavě pro informa-
ce použit rozhlas a zřízen bufet pro občerstvení návštěvníků. V 
roce 1955-56 se výstavy nekonaly vzhledem k rozšíření one-
mocnění divokých i domácích králíků myxomatózou. Z našich 
chovatelů byly postiženy chovy u dvou členů. V prosinci naši 
holubáři navštívili světovou výstavu holubů V Brně. 
V roce 1957 bylo zvoleno nové vedení organizace v čele s př. 
Doležalem-předsedou, dalším členy byli L. Kopecký z Lípy - 
místopředseda, Sláva Prudič - jednatel, J. Kořízek - hospodář. 
Hlavní činnost byla zaměřena ke konání výstavy 1. a 2. června 
v městském parku. Bylo vystaveno 128 ks králíků, 112 holubů, 
drůbež jako ukázková expozice. Byli vystaveni okrasní bažanti 
a perličky. Dále bylo vystaveno 22 koz.
V roce 1958 byly dokončovány výstavní klece a voliéry. Neza-
pomenutelnou práci odvádějí přátelé Doležal, Horský, Malý, 
Formánek, Kořízek, Podolský, Mazura, Prudič, Bidlo a Stehno. 
Chovatelé drůbeže pořádají studijní zájezd ke zvýšení poznat-
ků v chovu drůbeže. V roce 1959 má organisace 79 členů, při-
byli 2 chovatelé psů a 1 chovatel kožešinových zvířat. V srpnu 
pořádali chovatelé zájezd na Kuks, na farmu norků ve Vrchlabí, 
do Špindlerova Mlýna a Dvora Králové na výstavu při příleži-
tosti 200 let barvotisku. Výbor zůstal ve stejném složení.
Pokračování příště. 
MUDr. Jan Vaník

Foto: Pavilony při propagační chovatelské výstavě 1. 7. 1957

CHOVATELÉ SLAVÍ 100 LET

Ve středu 13. 2. 2013 se opět rozjel karnevalový rej 
dětí z Mateřského centra Ratolest. Tentokrát jsme 
se sešli v prostorách kulturního centra.  Na úvod  
děti shlédly divadlo „O pejskovi a kočičce jak se 
chystali na karneval“ a  za doprovodu hudby a v 
pejskovo-kočičím duchu  jsme  si hráli a soutěžili.   
Celou akci moderoval klaun a na děti čekala  tom-
bola a slíbené bublinky. Účast byla obrovská, což  
nás velice těší a  nabíjí další energií a motivací pro 
organizování dalších podobných akcí. Děkujeme 
všem za přízeň a těšíme se všichni na další společ-
né akce! 

Hanka Prokopová

KARNEVAL V MATEŘSKÉM CENTRU
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Právě vychází publikace 

KUCHAŘKA PODORLICKA 
od autorky Ing. Jany Galbičkové

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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 Srdečně Vás zvu na  malou 
„ochutnávku“ jídel našich předků 
z  regionu Podorlicka. Umění vařit 
se předává z generace na generaci. 
Není nic přirozenějšího, než když 
se v  rodině používá recept po ba-
bičce či prababičce, dědí se kuchař-
ské ručně psané knihy a  sešitky 
s rozmanitými recepty. 
 S  touto publikací se vrátíme 
o generace zpět, tam k nám, domů 
a  symbolicky si „přivoníme„ k  jíd-
lům našich předků, zavzpomínáme 
na  jídla, která nám naše babičky 
a prababičky připravovaly. Zavzpo-
mínám také jak nám naši blízcí vy-
právěli, kam chodili na nákupy, kte-
rý řezník byl poctivý a jiný ne. Kam 
se chodilo tancovat, kde odpočívali, 
kde se náhodný cestující mohl uby-
tovat. Snad jen nápisy na  neupra-
vených budovách starých hostinců 
v nás vyvolají pocit nostalgie, snad 

chaloupka, kterou právě zbouraly, 
v nás vyvolává zvláštní chvění, snad 
i s touto knihou si vzpomenete, jak 
to tenkrát bylo „u nás v podhůří Or-
lických hor a kolem řeky Orlice“. 

Ing. Galbičková Jana

Několik slov o projektu Kuchařka Podorlicka 
autorky Jany Galbičkové: 

Osobní zájem 
o  komplexní 
m a p o v á n í 
kulturního dě-
dictví včetně 
místních tradic 
a  zvyků v  regi-
onu Podorlicka 

vedl autorku ke zpracování studie 
Stravování našich předků v  Po-
dorlicku a vydání knihy Kuchařka 
Podorlicka. Cílem knihy je podpo-
řit regionální kuchyni jako jeden 
z prvků zvýšení návštěvnosti v re-

gionu, podpořit místní podnikate-
le a  výrobce, informovat širokou 
veřejnost, restauratéry, majitele 
stravovacích zařízení a  vedoucí 
školních kuchyní, maminky a  ba-
bičky o  možnostech vařit místní 
tradiční jídla jako specialitu ku-
chyně a tím přilákat do své restau-
race více hostů; ve školách zpestřit 
jídelníček a předávat svým dětem 
povědomí o  tradici místa, kde 
právě žijeme. V  současné době 
autorka připravuje další publikace 
věnované regionu Podorlicka. 

Informace o studii a publikaci získáte na e-mailové adrese:  
galbickova@seznam.cz

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Vážení občané,

pro vaši informovanost uveřejňujeme odpověď Generálního 
ředitelství Českých drah, a.s., Praha, která se týká dotazu sta-
rosty města na rekonstrukci výpravní budovy ČD Týniště nad 
Orlicí.

MěÚ Týniště nad Orlicí

Vážený pane starosto, 

v reakci na Váš dopis ze dne 19. 12. 2012 si Vás dovoluji infor-
movat, jaké byly ze strany ČD učiněny kroky ve věci stavební 
úpravy výpravní budovy železniční stanice Týniště nad Orlicí. 

Projektová příprava byla zahájena v roce 2010, projekt byl do-
končen v březnu 2011. Při projekční přípravě bylo navázáno 
na již existující projekt města - rekonstrukci přednádražního 
prostoru a zároveň byla zajištěna koordinace se vznikajícím 
projektem SŽDC, s. o. na úpravu kolejiště a peronizaci včet-
ně podchodu pro cestující. Plánovaný podchod byl umístěn 
do demolované části budovy, jednak aby byla zajištěna ná-
vaznost na perónní přístřešek na výpravní budově a dále aby 
podchod byl v blízkosti a přímém napojení na nové pokladny 
pro odbavení cestujících. Během přípravy projektů bylo zva-
žováno i umístění vstupu do podchodu mezi budovy, to však 
bylo vyhodnoceno jako nereálné a ani pro cestující by nepři-
neslo žádné výhody. 

Záhájení stavby SŽDC, s. o. je tedy podmíněno minimálně 
realizací úprav přízemí výpravní budovy (nové pokladny, če-
kárna, sociální zařízení) včetně peronního přístřešku a nava-
zujících zpevněných ploch, aby mohla být poté provedena 
demolice stávajících přístaveb, momentálně sloužících pro 
odbavení cestujících. V časové posloupnosti to znamená za-
hájení stavby ČD zhruba devět měsíců před zahájením stavby 
SŽDC. Z technického hlediska a z hlediska přípravy stavby je 
vše připraveno pro zahájení prací. Stavební povolení na re-
konstrukci výpravní budovy nabylo právní moci 18.8.2011 a 
platí 2 roky.

Vážený pane starosto, v současné době probíhají jednání o 
podobě investičního plánu Českých drah pro rok 2013. Je 
však velice pravděpodobné, že pro rok 2013 budou všechny 
investiční akce Českých drah do nemovitého majetku poza-
staveny. Chápu důležitost stavebních úprav výpravní budovy 
železnicní stanice Týniště nad Orlicí v návaznosti na projekt 
přednádraží a projekt peronizace nádraží, bohužel Vám však 
nemohu s jistotou sdělit, kdy bude stavební investice Čes-
kých drah do výpravní budovy realizována.

S pozdravem

Ing. Stanislav Bytnar
ředitel Odboru správy nemovitostí. 

V Praze dne 10. 1. 2013
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JEDNA KŘIVICKÁ VZPOMÍNKA

Na kraji vysokého smrkového lesa, tam, 
kde vniká ostrovská silnička z Křivic mezi 
stromy, stojí člověk. Mhouří oči proti od-
polednímu slunci, hledí na obrysy tak 
známého kostelíka i na stavení, která 
tam stávala už za jeho mládí...
A když ten člověk jen trochu víc při-

mhouří oči, vidí podle silnice alej švestek 
-„karlat“, mezi nimiž bylo i několik „sed-
mihradských“. Byly to slívy velmi sladké, 
„nešly od pecky“, ale zato dřív uzrávaly. A 
člověk vidí proužky polí a ví, že první od 
lesa bylo Plašilovo a dále Šotolovo, Kub-
covo, Václavíkovo, Kováříčkovo a další až 
k Mrázově kovárně u Potočkova statku. 
Odjakživa se tady říkalo Na farách, pro-
tože to bývala zádušní pole. Všechno 
zmizelo, teď jsou tu jen velké lány...
Pak se ten člověk podívá do větví vyso-
kého smrku nad sebou. Tak tys to byl, 
chlapíčku, myslí si. No, vyrostl jsi, je z 
tebe habán – a přeci jsem zrovna tebe 
jednou v děsivém úleku ohnul až skoro 
k zemi. Jenže to jsi byl maličký, stačil bys 

tak sotva na vánoční stromek. A pak ten 
člověk vidí, jak to tenkrát vlastně bylo...
Ujednal jsem si s kluky Vaněčkovými, 
Karlem a Honzou, byli nejlepšími kama-
rády z mé party, že si vyjdeme na Plaši-
lovy sedmihradské Na farách. Oba kluky 
už dávno zavál čas kamsi do světa. Byd-

leli tam, kde potom po nich Charvátovi a 
pak ještě někdo další a teď jak tuším, je 
ta chalupa neobydlená.
Sešli jsme se Na familiích, to byla louka 
mezi Zemánkovými a Šotolovými, kde 
nyní stojí řada domků, a vydali jsme se 
na veliké dobrodružství. Jít na švestky, 
to nebylo jen tak. To se už od samého 
počátku cítil malý člověk tak důležitým, 
jako sám lovec ve střední Africe, když 
se chystal na slony či lvy. Kdepak přes 
vesnici! To by nám každý viděl na nose, 
že jdeme na Plašilovy slívy. Vzali jsme to 
přes Bažantnici a po Ladách, stále v lese, 
v konečné fázi sehnuti a napjatí jako sku-
teční lovci. Honza Vaněčků jako nejstarší 
řídil výpravu. Vylezli jsme na strom, nej-

mladší Karel dole hlídal a sbíral, co jsme 
mu házeli. 
„Klucí, Plašil jede!“
Tenkrát se neříkalo „pan“, protože skuteč-
ným pánem v Křivicích pro nás byl pouze 
pan učitel Lepš, jinak, když už to muselo 
být, tak byli samí strejčkové či kmotříč-
kové. Stačili jsme s Honzou jen taktak 
seskočit, když se dole v záhybu silnice 
ukázaly dvě kravky, vůz s hnojem a sám 
Plašil. Hajdy do paseky. Sedmihradských 
jsme stejně už měli plné kapsy, Karel je 
strkal i za košili a do čepice.
Uprostřed paseky válečná porada. Přece 
neustoupíme jen tak. Musíme zjistit jako 
správní válečníci, co dělá nepřítel. Byl 
jsem vybrán, abych to „očíhl“. Pomalu se 
plížím zpět. Na samém okraji za smrč-
kem vystrčím hlavu... a Plašilova ruka po 
mně hrábla. Přeletěl jsem smrček, který 
se ohnul až k zemi, vytrhl se a hnal pa-
sekou tam, kde jsem slyšel praskající vě-
tévky utíkajících kluků...
Týden se nedělo nic. Až jednou ženu 
husy z pastvy z Důlnice a na nejnevhod-
nějším místě, mezi Hrochovou stodolou 
a „Domkem“ proti mně jede na pole Pla-
šil. Co teď? Zpátky jsem nechtěl. Jediná 
možnost: prorazit! Nechal jsem husy 
husami, skrčil hlavu mezi ramena a pádil 
přímo proti vozu. Před ním jsem uhnul 
na opačnou stranu, než šel Plašil. A utíkal 
a utíkal...
Těsně za mnou prásknul bič a pak se 
ozval mohutný smích. A budiž řeče-
no k dobru strejčka Plašila, že se o tom 
nezmínil ani mamince a vůbec nikomu, 
protože si asi uvědomil, že byl taky ně-
kdy klukem...

Foto ze sbírky Libora Koldínského Křivi-
ce - pohled do centra obce v roce 1932

NEJEN O HODOVÁNÍ POD KŘIVINOU

Tak nám zabili... Lojzíka, Rocháčka i Rypáčka. Mají to už „klu-
ci“ za sebou...
Říká se, že když chová člověk nějaké zvíře pro uspokojení svých 
základních lidských potřeb, nemá dávat dotyčným zvířatům 
jména. My jsme zmíněné hochy naštěstí živé neviděli. Na chle-
bu už byly jen plátky tlačenky, prejt, sádlo s cibulí a maximum, 
co nám připomnělo, že lahodná krmě pochází ze zvířat, byly 
vařené prasečí nožičky. Ty jsem neochutnala, to byla soutěžní 
disciplína pro „naše tatínky“. O čem že to píšu? O karnevalo-
vém setkání. A nebyly by to Křivice, kdyby uspořádaná akce 
nenabízela hromadu legrace, pohybu, překvapení a kromě 
dobrých lidí i dobré jídlo...

Na 9. února nás pozvali klauni ke strávení společného zimního 
odpoledne venku pod Křivinou. Účast v maskách byla vítaná, 
ale ne povinná. Nutno podotknout, že masek se sešlo dost a 
bylo se na co dívat. Z dalekého východu přijela gejša, ze se-
veru k nám zavítala rodina ledních medvědů, z Fanfárie přijel 
František s Fanynkou a vzali sebou i Majdu.  O bezpečnost se 
postarali vojáci s pirátem, křehkou krásu zastupovala beruška 
a anděl. Měli jsme i zdravotnický dozor - zdravotní sestřička 
dorazila i se „skomírajícím pacientem“.  To je jen malý výčet by-
tostí, jež k nám ten den zavítaly. Připomněli jsme si tak společ-
ně další lidovou tradici  - karnevalové veselí. Velkým překvape-
ním pro všechny byly zabíjačkové pochoutky, které k tomuto 
zimnímu období neodmyslitelně patří. 
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Abychom nepodlehli zimě a nezaměst-
návali naši zdravotní sestřičku, která 
měla už tak plno práce s vydáváním po-
silujících nápojů a oživováním pacienta, 
připravili klauni několik úkolů, které daly 
zabrat našim žaludkům, nohám i rukám. 
Soutěžilo se v pojídání zabíjačkových 
dobrot - starší děti dostaly tlačenku s 
chlebem, tatínkové již zmíněné prasečí 
nožičky. Maminky ocenily, že na ně při-
padlo pojídání vdolečků. Ty zbyly i pro 
děvčata. Jedlo se na rychlost, takže to 
do žaludku jen tak vlítlo. Abychom ne-

měli těžká břicha, čekal nás úkol „med-
vědí tanec“. Trošku těžkopádný opravdu 
byl, ale pak se jídlo v žaludku srovnalo a 
další disciplíny jen odsýpaly. Rozcvička, 
protažení těla, běh do kopce na Křivinu. 
Klaun asi tušil, že nás tím trošičku naštve, 
takže v jedné disciplíně jsme si moh-
li ulevit házením „sněhových koulí“ na 
jeho podobiznu. Sníh totiž nebyl, takže 
jsme improvizovaně použili koule papí-
rové. Největší legrace přišla s dalším pře-
kvapením.  Na kopci nás čekal slalomový 
sjezd na čemkoliv a lyžařský závod. Jak 

jste se již dočetli - sníh nebyl a tudíž si 
to z kopce svištěly děti za pomoci rodičů 
na bobech, v kočáru, na zádech i na pyt-
li vycpaném suchým senem. Docela to 
jelo... Nejhumornější tečkou byl lyžařský 
závod. Celá rodina vždy naskočila na při-
pravená prkýnka, která se řídila prováz-
ky, a ve sladěném rytmu a povelu „levá, 
pravá“ zdolávala určenou trasu. Sanitku 
jsme volat nemuseli, závodníci vše ve 
zdraví přežili. Domů si někteří odnášeli 
medaile. Ocenění píle dětí sladkostmi je 
už samozřejmostí a ti, kteří přišli v mas-
kách, obdrželi navíc odměnu za kreativi-
tu.
Jak mi před nedávnem řekla jedna paní: 
„Po každém přečtení článku o akcích 
v Křivicích si říkám, že kdybych tam 
nebydlela, chtěla bych tam bydlet.“ To 
mluví asi za vše. Užili jsme si tento den 
spoustu zábavy, prožili hezké odpoled-
ne a to jen díky nápaditosti a originalitě 
pořadatelů. Poděkování patří také všem, 
kteří s přípravami a realizací pomáhali. 
Škoda jen, že do statistik musíme zapsat, 
že „skomírající pacient“ akci nepřežil...
Nebyl ale místní, zdravotní sestřička ho 
našla někde cestou, takže počet obyva-
tel v Křivicích zůstává zachován. S úsmě-
vem na tváři

Jitka Mašková

NEJEN O HODOVÁNÍ POD KŘIVINOU

Denní stacionář se řadí mezi ambulantní služby, které geriat-
rické centrum také zajišťuje. Tato sociální služba zahájila svoji 
činnost již v roce 2000 a od té doby poskytla zázemí mnoha 
desítkám seniorů, kteří díky ní mohli zůstat déle v domácím 
prostředí.

Nejlépe a jednoduše vystihuje činnost této služby laický výraz 
„školka“ pro seniory, kteří z  různých důvodů nemohou zůstat 
během dne ve své domácnosti. Důvody mohou být jak zdra-
votní, kdy je potřeba určitá péče či dohled a blízcí musí do za-
městnání, nebo je senior sám a chybí mu kontakt s vrstevníky. 
Sociální služby v rámci denního stacionáře zajišťují jak potřeb-
nou péči a dohled během dne, tak zároveň nabízejí i aktivní 
využití volného času. 

Provozní doba stacionáře je od 8.00 - do 16.00 hodin, kdy si 
klient délku pobytu může domluvit podle individuálních po-
třeb s vedoucí pečovatelské služby. Seniorům, kteří nemají 
možnost vlastní dopravy, geriatrické centrum zajišťuje ranní 
svoz a odpolední odvoz domů. Tato služba je poskytována pět 
dní v týdnu.

Klienty denního stacionáře má po celý den na starosti jeden 
pracovník, který jim zajišťuje podporu podle jejich individuál-
ních potřeb a přání. Tito mají možnost navštěvovat společné 

dílny, kde se učí vytvářet různé výrobky z keramiky, papíru, 
vlny a jiných materiálů, zazpívat si lidové písně s našimi dobro-
volníky, luštit křížovky a různé kvízy, posedět si na hale u kávy, 
zahrát si společenské hry či se podílet na péči o květiny atd. 
Vše podle chuti a zájmu. V létě jsou oblíbené společné vycház-
ky do městského parku, nebo posezení na pěkně upravené za-
hradě. Pamatováno je také na seniory, kteří potřebují během 
dne více odpočinku a soukromí. Ti mohou využít odpočinko-
vou místnost denního stacionáře. Klienti denního stacionáře 
mají možnost se i v zařízení vykoupat, přičemž jim můžeme 
zajistit pedikúru nebo návštěvu kadeřnice, k dispozici je také 
místní občerstvení a knihovna. Úhrada za poskytované služby 
je stanovena podle aktuálního ceníku a využitých služeb. Ty 
jsou individuálně dojednány a zakotveny ve smlouvě. Infor-
mační letáky jsou pro zájemce k dispozici na MěÚ a v geriatric-
kém centru. Další informace lze získat na našich internetových 
stránkách: www.gc-tyniste.cz

Využívání tohoto typu služby není ještě tak zažité jako služby 
v domově pro seniory či pečovatelská služba s dlouholetou 
tradicí. Lze však konstatovat, že jde o možnost pro klienta se 
nadále vracet domů a nemuset být umístěn do nějakého po-
bytového zařízení.

Bc. Lýdie Plančíková

GERATRICKÉ CENTRUM - DENNÍ STACIONÁŘ
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Z KRONIKY MĚSTA

IUS GLADII

V městské kronice je zapsáno: „1782 se začal 
nový pořádek hrdelních práv, šibenice lešení, 
trdlice, šatlavy, housličky, bití na kancelářích, 
místa popravní zrušena, jakož i košové nad 
vodou visících k potápění trestuhodných 

pekařů (1590) zřízeni. Ustanovení právníci 
(pravomocníci) v krajích na městech radové 
práva politických běhů povědomí. Tím se sta-
lo, že i v Týništi na náměstí pranýř  i sloup na 
němž na tabuli ruka mečem přeťata vymalo-
vána odstraněny byly taktéž. Koš na Záplotí 
nad rybníkem stojící odstraněn byl taktéž i u 
Dubu blíž obecního lesa stojící spravedlnost 
(šibenice). Tím ztratilo Týniště právo trestu 
na hrdle. ius gladii).   Škodnost toho dříve již 
(1704)dokázána, lépe bylo by uvésti praco-
ven v každém kraji aspoň z oněch zrušených 
klášterů“. Toto je přepis zápisu v kronice pro 
rok 1782. Poslední větu bych nechal zatím 
bez vysvětlení.
Zápis k lepšímu pochopení je třeba doplnit 
a tím osvětlit význam letopočtu v závorce 
1590: „podle nového pořádku hrdelních práv, 
an se začal r.1782, ...kteříž za panování císaře 
a krále Rudolfa II. léta 1590 za trest pekařům, 
jenž byli v pečení chleba přečinili, zřízeni byli. 
Také byla zrušena na Staroměstském rynku 
železná klec, již arcikníže Ferdinand, tehdáž 
místodržící v král. českém, pro cizoložníky a 
hanebné nevěstky r. 1551 postaviti kázal. A 
aby žádný hospodářský úředník sám osob-
ně poddaného nesoudil, a své vůle nad ním 
provésti nemohl, ustanoveni byli justiciárové 
v krajích a městech, práv a politických věcí 
povědomí, by se poddaným žádných překá-
žek a nátisků nečinilo, jakž se od mnoha let 
dálo. Takoví muži mají se k těm ouřadům osa-
zovati, jenž také v jazyku českém zběhlí jsou, 
by lidé v svých věcech tak fedrováni byli, že 
by žádná strana neměla sobě co spravedlivě 
stěžovati a naříkati“.

Další poznámka v závorce:  ius gladii - právo 
meče, to je právo ukládat trest smrti, právo 
nad životem a smrtí.
V roce 1708 bylo vyhlášeno pro země Koruny 
české „Nové útrpné a hrdelní právo“ Josefa 
I., které bylo vypracováno podle trestního 
zákoníku Ferdinanda III. z roku 1656. V roce 
1768 vydala Marie Terezie trestní zákoník, v 
kterém se uvádí naposled tortura. Obviněný 
byl mučen, aby učinil doznání. Právo útrp-
né bylo zakázáno v roce 1776. Velice přísný 
trestní zákoník Marie Terezie připouštěl na-
příklad smrt i za krádež.
O soudnictví hrdelním a útrpném jedná též 
oprštorfské narovnání z roku 1659 a přiznává 
Týništi právo, aby „osoby, kteréž jí od vrch-
ního práva odevzdány byly, ven z městečka 
vyvésti a vymrskati neb k místu popravnímu 
k dubu v obecních lesích ležícímu dovést a 
tam je vedle vyřčení vrchního práva ztrestati 
se zanechává-tak, jak od starodávna zacho-
váno bylo“. Obci bylo potvrzeno dřívější hr-
delní právo, ale s tím omezením, že rozsudek 
vyřkne „vrchní právo“ v Praze. Obecní rada 
jen vyslýchá a po došlém rozsudku z Prahy 
trestá.
V roce 1782 byla provedena Josefem II. reor-
ganizace pořádku hrdelních práv, a právě v 
roce 2012 uplynulo 230 let od zrušení hrdel-
ního práva v Týništi. 

Kde přesně stály sloup se symbolem hrdelní-
ho práva a pranýř, nevíme. Známe, kde stála 
šatlava, která byla důležitým symbolem vlast-
ního soudnictví.  Při velkém požáru v roce 
1615 shořela radnice i šatlava, která stála za 
ní. Týniště bylo bez radnice až do roku 1666. 
O šatlavě se píše v obecních účtech až v le-
tech 1659-60, kdy bylo vyplaceno tesařům za 
vystavění šatlavy 5 r. zl., za 16 kop šindele 1 r. 

zl. a za 1000 „řebíků šindelných“ 1 r. zl. Nově 
postavená dřevěná šatlava stála na části pus-
tého pozemku po shořelé radnici. Nová ka-
menná šatlava se zde postavila v roce 1718. 
V roce 1779 byla zbourána. Ze zápisů v dal-
ších purkrechtních knihách, jak grunt měnil 
majitele, vyplývá, že se jedná o č.p. 265 a 266 
vedle pozdější pošty. Radnice stála na opač-
né straně náměstí než dnes. Dříve tudy vedla 
hlavní cesta z Hradce do Kostelce. Symbol hr-
delního práva, sloup s vymalovanou uťatou 
rukou a mečem na desce a pranýř, mohl stát 
tedy někde v místech dnešní kašny. Před kaš-
nou zde stál od roku 1817 kamenný kříž (o 
kříži příště) a byla zde i studna.
Počátkem 18. století pranýře v některých 
městech začaly vlivem reforem ustupovat. 
Na jejich místech se stavěly mariánské slou-
py. U nás byla postavena socha Panny Ma-
rie (Immaculaty) kolem roku 1732. Symbol 
práva s pranýřem mohl stát i někde v těchto 
místech, protože po už zmíněném požáru 
konšelé úřadovali v domě polesného Miku-
láše Valáška. Byl panským rychtářem v roce 
1660-65. Dům stál na místě dnešní radnice. 
Po Valáškově smrti v roce 1665 obec roku 
1666 dům koupila a velkým nákladem upra-
vovala až do roku 1681. V roce 1686 byl další 
velký požár a opravená radnice celá shořela. 
Mnohem později zde byla na pozemku dneš-
ní radnice postavena další nová šatlava.

Bopta

Alois Čapek:  Dějiny Týniště nad Orlicí a obcí 
sousedních
Jindřich Francek:  Katovské řemeslo
František Jirásek:  Bílý Újezd - Dějiny obce

Dokončení příště

Sledujte oficiální stránky města www.tyniste.cz



Naše myslivecké sdružení Petrovice nad 
Orlicí se na základě zvýšeného počtu 
poražené zvěře na silnici rozhodlo vy-
užít možnosti použití nově nabízeného 
programu pachových ohradníků. Silni-
ce, o které se zmiňuji, je rovný úsek mezi 
Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm 
nad Orlicí, v délce téměř šesti kilometrů. 
Část prochází lesem, větší část se dělí 
mezi pole a luka. Tato silnice se v roce 
2008 rekonstruovala a její šíře se zvět-
šila, a tím došlo, paradoxně, ke zvýšení 
rychlosti na této komunikaci. Maximál-
ní povolená rychlost není na této silnici 
dodržována a možnosti zvěře bezpeč-
ně přejít tuto frekventovanou silnici je 
téměř nulová. A není to jenom o zvěři. 
Mnoho nehod, ke které mě volá Policie 
ČR, je způsobená nepřiměřenou rych-
lostí vozidla a nemožnosti reagovat na 
situaci na silnici. Využil jsem možnosti 
časopisu Myslivost a na tuto nebezpeč-
nou silnici jsem upozorňoval svými člán-
ky. Ne vždy jsou to obrázky, které bych 
rád prezentoval.
Proto jsme v roce 2011 pozorně sledo-
vali reakce v periodikách na používání 
různých prostředků, které by měly ale-
spoň částečně odradit zvěř od vstupu 
do silnice. Konečné rozhodnutí padlo na 
výrobky firmy Hagopur. Na tuto naši ak-
tivitu vstřícně reagovalo město Týniště 
nad Orlicí, které nám poskytlo dotaci na 
zakoupení pachových ohradníků. První 
část, kterou jsme použili, byla určena na 
místa s největší mortalitou zvěře. Byla 
vybrána místa, kde měla zvěř svoje pra-
videlné přechody, která se v průběhu 
měsíce září 2011 přenesla na téměř ce-
lou honitbu. Jednalo se výlučně o místa, 
která nesouvisí s lesem, zde jsme měli 
díky Krajskému úřadu Hradec Králové a 
ŘSD Hradec Králové umístěna odrazová 
skla na každém jednotlivém patníku. I 
ta mají svá opodstatnění, předpokládali 
jsme, že především v lese bude největší 
část poražené zvěře. Je vidět, že i toto 
opatření má svůj význam. 
První zkušenosti začaly měsícem září 
2011 v celé délce honitby, kromě lesní 
části. Naši členové připravili sloupky, 
na které se aplikovala pěna Hagopur. 
Sloupky jsme instalovali v délce 10 me-
trů od sebe, a to na rozhraní pole a pří-
kopu. Vrchní část jsme nastříkali reflexní
červenou barvou, aby v případě sečení 
příkopu nebo zemědělských prací byla 
jasně viditelná část, kde jsou umístěny 
pachové ohradníky. První výsledky byly 
vynikající. Po několik měsíců jsme neza-

znamenali žádný poražený kus a tak síli-
lo naše přesvědčení, že toto je to pravé. 
Pro naši honitbu je rozhodující období 
srnčí říje, kde je největší pohyb srnčí zvě-
ře do jiné části honitby, a tím dochází k 
nárůstu poražené zvěře. A to nás teprve 
čekalo. Přes zimní období, kdy zvěř je u 
základů, se téměř nic nedělo. Sem tam 
nějaký kus přece jenom byl poražen, ale 
nedosahovalo to takových rozměrů, jako 
jiné roky. V průměru to byl jeden kus 
měsíčně, což byl u nás opravdu úspěch. 
Rozhodující bylo to, že jsme pravidelně 

každých osm týdnů obnovovali a hlavně 
měnili druhy pachových ohradníků. Ne 
všichni tomuto opatření věří. Poukazují 
na to, že zvěř se klidně pásla mezi kolíky 
opatřené pachovými ohradníky, které 
jsou od sebe 10 metrů. V našich pod-
mínkách není možné, abychom měli „tři 
linie“ jak je doporučováno, to by bylo 
velmi finančně náročné.
Bohužel změna přišla v období aktivních 
prací na zemědělských pozemcích a při 
sekání příkopů. Zde se vůbec nebralo 
v potaz umístění pachových ohradní-
ků a většina sloupků byla posekána, 
nebo minimálně poražena. Tím došlo 
k narušení ochrany silničního provozu 
a bezpečnosti řidičů na komunikaci. To 
se ihned projevilo na srážkách vozidel 
se zvěří, bohužel s následky, které jsou 
většinou dost nepříjemné. I přes to mů-
žeme říci, že proti předcházejícím rokům 
byla účinnost pachových ohradníků asi 
30%. Těžko můžeme tvrdit, že účinnost 
je 70-80%. V jednom úseku lesa asi 200 
metrů dlouhém, kde máme z celé honit-
by nejvyšší počet srážek zvěří s motoro-
vými vozidly a kde jsou i odrazová skla, 

máme skutečně tři linie ochrany pacho-
vými ohradníky. Jednak máme pěnu 
Hagopur na stromech, druhá linie je 
opět pěna Hagopur aplikovaná do čás-
tečně oříznutých plastových lahví, což 
považuji za lepší řešení než aplikace na 
stromy či keře, z důvodu ochrany proti 
dešti, který může vymývat pach z pěny, 
a třetí linie jsou volně zavěšené pachové 
tyčinky. Paradoxně zde máme nejvyš-
ší procento úhynu na silnici a byl jsem 
svědkem, jak srnčí zvěř se pohybovala 
mezi těmito liniemi. V této části honit-

by v prvním týdnu měsíce listopadu byl 
každý den poražen jeden kus divočáka, z 
toho jedno bylo sele o váze 25 kg, ostat-
ní tři lončáci se pohybovali kolem 70 kg. 
Přesto, že střídáme Hagopur s Kornito-
lem a Hukinolem, mám za to, že divočáci 
na to nereagují. Skutečnost se ale pozná 
až po několika letech, neboť každý rok je 
jiný, záleží na pěstování plodin, povodni 
apod. Nejhorší je nedělat nic.
Proto jsme oslovili ŘSD Hradec Králové 
o možnosti legálního umístění kolíků na 
jejich pozemku a ne na rozhraní pole-pří-
kop. Tím by se měla eliminovat možnost 
poničení pachových ohradníků. Chápe-
me, že při sekání trávy na příkopu bude 
problém s objížděním kolíků, ale při tro-
še šikovnosti to traktorista zvládne. 
Tuto akci, která snad jediná nám může 
zachránit stav srnčí zvěře v honitbě a 
bezpečnost řidičů, bychom nemohli 
uskutečnit bez zájmu města Týniště nad 
Orlicí, ŘSD Hradec Králové a výrazné fi-
nanční podpory Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje. 
Rád bych se vyjádřil k petici „Za obno-
vu zemědělské krajiny“. Určitě to je věc, 

ROK V HONITBĚ S HAGOPUREM
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ROK V HONITBĚ S HAGOPUREM

kterou musí všichni myslivci podpořit. 
Je všeobecně známo, že stav zeměděl-
ské krajiny je katastrofální. Uvádí se, že 
by zlepšení měl přinést program „Gree-
ning“, což znamená, že by aktivní příjem-
ci zemědělských dotací v poměru 7 % 
rozlohy zemědělské půdy založili meze 
rozptýlené zeleně, mokřady, remízky. 
Bohužel si neumím představit, jak země-
dělská firma, která u nás hospodaří a její
vedení je sto kilometrů od honitby, za-
kládá něco, co se v minulosti zničilo. Kdo 
by zakládal všechny tyto aktivity, za jaké 
peníze? Pokud k tomu dojde, může na-
stat situace, že firma opustí z finančních
důvodů pozemky, které mají pronajaté, 
a co by se dál dělo s navrácenými po-
zemky vlastníkům? V posledních letech, 
v rámci zvyšování hektarů obhospoda-
řované plochy, se rozoraly i cesty, které 
jsou uvedeny v katastrálních mapách. V 

naší honitbě jsme ve stavu, kdy třetina 
pozemků jsou monokultury, třetina za-
drátovaná pasením skotu a třetina jsou 
pozemky, které „zbyly“ na zvěř. Ve středu 
honitby máme tři části pozemků. Jeden 
je kvalitní louka, druhý je podesikované 
pole a třetí, za frekventovanou silnicí, je-
telotravina. Kvalitní louka, kde se páslo 
kolem dvanácti kusů srnčího, se v září 
oplotila pro pasení dobytka a tak zvěři 
nezbylo nic jiného než chodit přes frek-
ventovanou silnici. Za 14 dní jsme měli 
již 5 kusů úhynu od poražených aut. Do 
konce zimy zmizí celá jedna tlupa kvalit-
ní srnčí zvěře z této lokality. I zde jsme 
měli pachové ohradníky, ale část byla 
polámána při zemědělských pracích a 
zbytek při sečení příkopů. 
Naší zvěří je srnčí zvěř. Ale paradoxně 
hlavní zvěří je černá zvěř. Ač polní honit-
ba, lovíme na 600 ha 20 až 30 kusů černé 

zvěře. Je to dáno skladbou pěstovaných 
zemědělských kultur, což je kukuřice, 
řepka, pšenice. Od chování vypouště-
ných bažantů jsme upustili již v roce 
2005, kdy byla naše honitba uznána. 
Jsme přesvědčeni, že to není přínosné 
pro divokou populaci, nemoci, které si 
nesou s sebou z odchoven, jsou pro ba-
žanty z přírody decimující. A vypouštění 
odchovaných bažantů ráno před honem 
z beden, to je věc, která odporuje naší 
myslivecké etice.
Chce se mi říct, že doufáme, že se situace 
zlepší, ale při tomto způsobu hospoda-
ření, to nebude jednoduché.

Jiří Sedláček, myslivecký hospodář MS 
Petrovice nad Orlicí
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI

Zpráva o bezpečnostní situaci za II. 
pololetí roku 2012 v době od 1.7.2012 
do 31.12.2012

V měsíci lednu 2013 bylo provedeno vy-
hodnocení bezpečnostní situace za ob-
dobí druhého pololetí roku 2012
K 31. 12. 2012 bylo na OOP Týniště nad 
Orlicí šetřeno celkem 181 trestných činů, 
z toho 98 případů bylo objasněno, při-
čemž objasněnost nápadu trestné čin-
nosti je 54,14 %. V rámci okresu jsme se 
v objasněnosti zařadili na druhé místo. 

Ve druhém pololetí roku 2012 bylo evi-
dováno celkem 87 trestných činů. Z 
tohoto počtu bylo v katastru města Tý-
niště nad Orlicí prováděno šetření k 68 
trestným činům, přičemž v 36 případech 
se podařilo zjistit pachatele. 28 případů 
bylo předáno Službě kriminální policie 
a vyšetřování a 6 pachatelů bylo předá-
no okresnímu státnímu zastupitelství ve 
zkráceném přípravném řízení. 
V Týništi nad Orlicí dochází zejména k 
majetkové trestné činnosti se zaměře-
ním na sběrné suroviny a kovy. Často k 
těmto krádežím dochází i v bývalém are-
álu slévárny Elitex, kde způsobené ško-
dy dosahují již stovek tisíc korun. K další 
majetkové trestné činnosti, která se stala 

na území Týniště nad Orlicí, přibyly i pří-
pady krádeže nářadí ze zaparkovaných 
dodávek, které byly součástí série vlou-
pání dvou pachatelů z Královéhradecka. 
Dále zde došlo k neoprávněnému uží-
vání motorových vozidel, krádeží nafty 
ze zemědělských strojů, krádeží věcí na 
železnici a z rekreačních chat. Celkem 
závažný případ byl zde řešen kriminál-
ní policií, kdy pachatel nabídl přepravu 
zboží ze sídla společnosti v Týništi nad 
Orlicí, do místa vykládky na Slovensku, 
naložil zboží v hodnotě nejméně 500.000 
Kč, to vše na základě falešných dokladů 
a potvrzení, a při odjezdu z firmy mu v
tom bylo policií zabráněno.

 V ostatních případech se jednalo o pří-
pady ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky, maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, zanedbání povinné výživy a 
podvodům páchaným prostřednictví in-
ternetu. 

Pokud se jedná o přestupky, za rok 2012 
policisté z obvodního oddělení prová-
děli šetření k 433 přestupkům, z toho 
131 přestupců bylo oznámeno správním 
orgánům a 144 případů bylo odloženo, 
neboť se přestupce nepodařilo zjistit. 

Za druhé pololetí roku 2012 došlo ke 
203 přestupkům, z toho 63 přestupků 
bylo vyřešeno v blokovém řízení. V kata-
stru obce Týniště nad Orlicí bylo spáchá-
no 119 přestupků, což oproti loňskému 
roku znamená nárůst. Nejvíce přestupků 
bylo v Týništi nad Orlicí proti občanské-
mu soužití, proti majetku a proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu. 

Naše obvodní oddělení Týniště nad Orlicí 
se stále potýká s nedostatkem policistů. 
V počtu 12 policistů, ze systematizova-
ného stavu počtu policistů 15, máme na 
starosti služební obvod o rozloze 146 km 
čtverečných s 13766 obyvateli. Kromě 
běžné policejní činnosti byly uskutečně-
ny i preventivní besedy s dětmi Základ-
ní školy v Týništi nad Orlicí a Mateřské  
školy - Město v Týništi nad Orlicí, i mezi 
důchodci. Rovněž se aktivně podílíme 
na dopravně bezpečnostní výchově dětí 
ve spolupráci s Městskou policií Týniště 
nad Orlicí i Domu dětí a mládeže v Týniš-
ti nad Orlicí.
Na závěr připomínám změnu čísla tele-
fonického spojení 974536721.

Zdeněk Šimon
vedoucí OO PČR Týniště nad Orlicí



Signální pes pro neslyšící v mateřské 
školce
Pes je nejen přítel člověka, ale pro řadu 
zdravotně postižených lidí také jejich 
pomocník. Asistenční a vodící psi nahra-
zují ruce, nohy nebo zrak, signální psi 
nahrazují sluch. Svým sluchově postiže-
ným pánům signalizují zvuky, které oni 
sami nemohou kvůli svému handicapu 
zaznamenat. Jaké další kompenzační 
pomůcky však používají nedoslýchaví a 
neslyšící lidé? Jak komunikují mezi se-
bou a se slyšícími lidmi?  Odpovědi na 
tyto a podobné otázky již znají děti z 
Mateřské školy města Týniště nad Orlicí, 
které se zúčastnily přednášky „Poznává-
me život neslyšících hrou.“
Součástí programu, připraveného Fede-
rací rodičů a přátel sluchově postižených, 
o.s., v zastoupení Romany Procházkové, 
byla přítomnost labradora Fida, jedno-
ho z pěti psů v České republice, který 
má akreditaci signálního psa pro nesly-
šící. Spolu se svojí neslyšící paničkou 
Kristinou Kratochvílovou dětem během 
téměř hodinového programu několi-
krát názorně předvedli, na jaké zvuky 
a jakým způsobem Fido reaguje. Děti 
si například zkusily zavolat na Kristinu 
jménem a Fidovi tleskaly, když jemným 
poškrábáním upozornil svoji paničku, že 
na ni někdo volá. Pár dětí se vystřídalo 
i za dveřmi, aby provedly další zkoušku: 
klepání. Jejich radost, když jim posléze 
Kristina doslovně tažená Fidem přišla 
otevřít, byla nakažlivá. 
Pro výcvik signálních psů se kromě lovec-
kých plemen hodí téměř všechna ostat-
ní plemena. „Když jsme si vybírali nové-
ho psa, chtěli jsme, aby s námi sportoval, 

ale také, aby mi pomáhal při mé práci 
psycholožky a aby se naučil upozorňovat 
mne na různé zvuky,“ zdůvodnila výběr 
rasy Kristina Kratochvílová. Přiznala, že 
Fida zkusila nejprve cvičit sama, ale na-
konec jej ze zdravotních důvodů dala do 
několikaměsíčního výcviku odborníkům 
ze sdružení Pestrá společnost. Ti vychá-
zejí z individuálních potřeb a požadavků 
majitelů jednotlivých psů. Fido se naučil 
upozorňovat na zvonění mobilního tele-
fonu, klepání, pláč dítěte, pád předmětů, 
vypnutí mikrovlnky, trouby, varné konvi-
ce a reagovat na další zvuky, které člověk 
v běžném životě potřebuje. Vedle toho 
získal osvědčení k provádění canistera-
pie (léčebný kontakt psa a člověka, pozn. 
red.) a stal se miláčkem dětí i dospělých. 
Také předškoláci z mateřské školy muse-
li na konci programu uznat, že neslyšící 
lidé nepoužívají takto vycvičené pejsky 
pouze k tomu, aby je jen „vodili po ulici,“ 
nebo „aby trhali peřiny,“ jak se původně 
někteří domnívali. 
Nedoslýchavým a neslyšícím lidem však 
nepomáhají jen jejich čtyřnozí přátelé. 
Existuje pestrá škála kompenzačních 
pomůcek, které určitým způsobem 
nahrazují sluch. Jedná se především o 
světelnou signalizaci domovního zvon-
ku, telefonu, dětského pláče, kouře, či 
zesilující telefon a světelný budík (www.
kompone.cz). Také s těmito pomůckami 
se děti ve školce seznámily a byl jim in-
teraktivní formou vysvětlen rozdíl mezi 
neslyšícími a nedoslýchavými lidmi a 
způsoby jejich komunikace. „Tak jako vy, 
když chcete něco říci mamince, tatínkovi 
či paní učitelce, používáte hlas, neslyší-
cí lidé používají ruce k tomu, aby mohli 

něco sdělit,“ začala s objasněním základ-
ní terminologie přednášející Romana 
Procházková, uživatelka kochleárního 
implantátu (elektronická funkční smys-
lová náhrada, pozn. red.). Děti posléze 
samy přemýšlely, jak by se jednotlivé 
věci či zvířátka daly vyjádřit pohybem 
rukou. Zatímco některé jejich laické po-
kusy byly převážně pantomimou, jiné 
už se velmi podobaly reálným znakům. 
Naučit se znakový jazyk je však stejně 
obtížné, jako naučit se jakýkoliv jiný svě-
tový jazyk, proto děti vědí, že mnohdy 
stačí dodržovat pár základních pravidel, 
aby jim lidé s postižením sluchu rozumě-
li. Tzn. nemluvit přehnaně pomalu, ne-
křičet do obličeje, nedávat při řeči ruku 
přes pusu, nežvýkat, při oslovení pokle-
pat na rameno... 
Přestože mnohé z nových poznatků 
děti pravděpodobně brzy pozapome-
nou pod přísunem neustále narůstající-
ho množství podnětů a informací, díky 
podobným osvětovým aktivitám však 
nemusí v budoucnu pociťovat zbytečný 
ostych, pokud se dostanou do kontaktu 
s lidmi se sluchovým postižením. A to je 
ideálním cílem podobných programů: 
zajištění nejen přísunu informací, ale pře-
devším odbourávání bariér a pochopení 
lidské odlišnosti. Paní ředitelce mateřské 
školy Ivě Beňové a celému učitelskému 
sboru tímto děkujeme za pozvání. 

Romana Procházková, regionální pra-
covník Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, o.s.

Fotografie naleznete na poslední straně
obálky.

SIGNÁLNÍ PES V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Tak jsme opět po dlouhých letech zasedli 5. února do školních 
lavic. Samozřejmě to nebyly staré lavice, ale pěkné nové žid-
ličky. Sešli jsme se v učebně chemie, ale ne abychom se učili 
chemii, ačkoliv bychom i v osmdesátce měli alespoň trochu 
trénovat mozek, ale proto, abychom si i po letech naši základní 
školu připomněli. Za pozvání vděčíme řediteli školy Mgr. Mila-
nu Kajnovi.
A samozřejmě jsme i vzpomínali, Na léta, kdy jsme byli žáky 
základní školy, na dobu, kdy jsme chodili do školy coby rodiče 
na schůzky rodičovského sdružení, ale vzpomínali jsme i my 
někteří, co trávili dlouhá léta za učitelskou katedrou. A hodně 
jsme porovnávali s dneškem.
Seděli jsme v hezké učebně, ochutnávali kapučíno a naslou-
chali zajímavému výkladu ředitele školy M. Kajna. Připomněli 
jsme si historii školy, srovnávali, obdivovali, jak naše základní 

škola rozkvetla do krásy. Změnilo se mnohé. Škola byla rekon-
struována, zmodernizována, vybavena nejnovějšími moderní-
mi pomůckami. Bylo tedy co chválit. Nemohli jsme projít celou 
školu, ale aspoň jsme nahlédli do některých tříd, podívali se 
do školní jídelny a kuchyně. Ale tentokrát tam chyběly dětské 
hlasy, někdy i hluk, který ke škole neodmyslitelně patří.
Děkujeme panu řediteli za hezké odpoledne, které jsme opět 
po letech strávili v místě našeho mládí.
A ještě slovíčko ke školákům. Kdybych napsala „Važte si své 
školy a svých učitelů“, bylo by to zbytečné, to jistě slýcháte vel-
mi často. Ale místo toho vám poradím: Nezapomeňte na 28. 
březen! J. A. Komenský vám bude vděčný.

Za klub důchodců Jiřina Farská

VE ŠKOLE
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Hodnocení podzimní části fotbalové 
sezony 2012- 2013

V měsíci listopadu skončila podzimní 
část fotbalové sezony 2012-2013 a je 
čas na bilancování, které pro náš oddíl 
rozhodně nevyznívá špatně. Fotbalo-
vý oddíl SK Týniště nad Orlicí je jeden z 
posledních fotbalových oddílů na okre-
se, který ještě dokáže obsadit všechny 
mládežnické kategorie od nejmladší 
kategorie až po dorost. Pozornost větši-
ny příznivců kopané se ale samozřejmě 
zaměřuje hlavně na výsledky a hru muž-
stva dospělých.

Naše A mužstvo po loňské – mimořádně 
úspěšné sezoně, kdy skončilo na 2. místě 
v krajském přeboru královéhradeckého 
kraje, vkročilo do nové sezony částečně 
oslabeno, ale i tak s oprávněnými am-
bicemi. Během podzimní částí ovšem 
měla hra kolísavou úroveň, ale celkově 5. 
místo je rozhodně úspěch, hlavně když 
bereme v potaz, kolika zraněními si úzký 
kádr mužstva prošel.  Jak to tak bývá, 
těžká a dlouhodobá zranění postihla ze-
jména opory mužstva a proto se během 
podzimu stále měnila sestava a dobré 
výsledky střídaly nečekané porážky. 
Teprve v závěru se výkonnost mužstva 
ustálila a tři vítězství ze čtyř posledních 
zápasů vynesly mužstvo na 5. příčku. Ve-
dení mužstva tvořili trenér Radek Hrubý 
a vedoucí mužstva Vladimír Pacholík. 
Nejlepšími střelci celku jsou po podzimu 
Martin Merganc s 8 a Vlasta Voženílek se 
7 brankami. Navíc do nejlepší fotbalové 
jedenáctky kraje roku 2012 byli vybráni 
hráči Martin Merganc, Jirka Vydarený a 
Martin Michal (u nás hrál jen v jarní čás-
ti).

V mládežnických kategoriích lze u všech 
týmů zaznamenat, oproti loňské sezoně, 
nesporný progres.

Mužstvem našich nejmladších fotbalistů 

je mladší přípravka, která hraje tradičně 
okresní přebor. Jakkoliv u této kategorie 
nejde o výsledek, ale spíše a hru a zábavu 
dětí, je 5. místo po podzimu pěkný výsle-
dek.  O tuto věkovou kategorii se stará 
především pan Milan Štěpán, kterému 
pomáhají pánové Ladislav Virágh, Aleš 
Zemánek a další. Nejvíce branek – 20, na 
podzim nastřílel Honzík Marha.

Další dvě mládežnické kategorie – starší 
přípravka (elévové) a mladší žáci, hrají 
spolu jednu skupinu krajského přeboru 
a to formou celodenních víkendových 
turnajů na polovičním hřišti a na branky 
2 x 5 metrů.  Oba celky prokazovaly vel-
mi dobrou výkonnost a 3. místo elévů a 
5. místo mladších žáků jsou dobrým vý-
sledkem. To platí především pro mužstvo 
elévů, které bylo před začátkem soutěže 
oslabeno o klíčového hráče a střelce 
Marka Kadrmase, který odešel na hosto-
vání do SK Hradec Králové.  Největší zá-
sluhu na výsledcích a výkonnosti kluků 
má velmi dobré vedení obou celků. O 
mužstvo elévů se starají pánové Pavel 
Zítko a Petr Janda a o mladší žáky páno-
vé Petr Nedomanský, Tomáš Kos a Petr 
Vlček. Nejlepší střelec týmu elévů je s 19 
(!) brankami Martin Hlaváč a mladších 
žáků s 13 brankami Tomáš Kos.  Zde je 
nutné zmínit tu skutečnost, že na dobré 
výkonnosti obou celků má velkou záslu-
hu i velmi dobrá spolupráce, na úrovni 
mládeže, s okolními fotbalovými oddíly, 
hlavně s SK Albrechtice.

Mužstvo starších žáků se oproti loňské 
sezoně výrazně zlepšilo a ve své skupi-
ně krajské soutěže a po podzimu skon-
čilo na 4. příčce, která pro jaro znamená 
účinkování mezi celky hrající o postup 
do krajského přeboru. O mužstvo se sta-
rali pánové Marek Winkler a Jirka Mora-
vec.  Nejlepším střelcem se stal Martin 
Matoušek s 11 brankami, který navíc 
neodehrál celou sezonu, neboť střída-
vě hraje v celku Jiskry Holice v krajském 

přeboru pardubického kraje! Za zmínku 
stoji i to, že dvě branky zaznamenala i 
Aneta Rydrychová, výrazný talent dívčí 
kopané. Generačně patří do tohoto cel-
ku i brankář Karel Baťha, který dnes již 
hájí branku SK Hradec Králové.

Po loňské katastrofální sezoně se muse-
lo změnit celé vedení mužstva dorostu.  
Novými trenéry se stali pánové Martin 
Horák a Jirka Voda a vedoucím mužstva 
Láďa Richter.  Rozklížený celek se veli-
ce rychle podařilo znova semknout a u 
kluků znova probudit touhu hrát fotbal! 
Výsledky se dostavují zatím pomalu (což 
je u této věkové kategorie normální), 
ale zájem o tréninky a zápasy, progres 
hry, fotbalovou partu, to vše je už teď 
nezpochybnitelné! Po podzimu skončil 
náš dorost na 4. příčce skupiny D krajské 
soutěže, což znamená, že mu o jednu 
příčku uniknul postup do skupiny hrající 
o prvenství a tak nezbývá, než hrát jen 
ve skupině o pořadí v krajské soutěži. 
Nejlepším střelcem mužstva byl Tomáš 
Doleček s 9 brankami, který spolu s To-
mášem Vodou již zkusil naskočit do zá-
pasu našeho A mužstva.

Na dobrých výsledcích všech mužstev 
mají velký podíl samozřejmě již zmiňo-
vaní trenéři a vedení celků, za což jim 
patří velký dík, neboť si v dnešní složi-
té době dovedou najít a obětovat svůj 
volný čas, bez nároků na odměnu, ve 
prospěch svých svěřenců, ve prospěch 
celého týnišťského fotbalu. Dobré záze-
mí hráčům i trenérům pomáhá vytvářet 
stabilizovaný fotbalový výbor i úzká spo-
lupráce v rámci celého Sportovního klu-
bu a v neposlední řadě též velmi dobrá 
spolupráce s vedením města, za což mu 
patří velké poděkování!

Oddíl kopané

Fotografie fotbalových mužstev nalez-
nete na předposlední straně obálky

TÝNIŠŤSKÝ FOTBAL



SK TÝNIŠTĚ

Mužstva v sezóně 2012/2013



TÝDEN STRAŠIDEL V DDM
OBRAZEM

Pasování na čtenáře v knihovně

Poznáváme svět neslyšících


