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U S N E S E N Í   č.   30
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 20.2.2012

A) Schvaluje
1. Odpisový plán pro níže uvedené příspěvkové organizace, a to:
DDM 15.723 Kč, Městská knihovna 33.581Kč, KC 3. 960Kč, GC 429.624 Kč, Služ-
by města 747.304,50 Kč.
2. Výjimku pro ZŠ Týniště nad Orlicí na navýšení počtu žáků ve třídách 9.A a 9.B 
nad stav, ve smyslu vyhlášky č.48/2005 Sb.
3. Výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich 
vypořádání podle přílohy č. 1 - Usnesení RM 20/2/2012.
4. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2012 pro Městský 
bytový podnik Týniště nad Orlicí, a to na základě Usnesení RM č.74 ze dne 
8.2.2010 bod č.12.
5. Převod použitých počítačů pro příspěvkové organizace: KC 1 ks , MŠ Město 
2 ks, DDM 2 ks.
6. Přijetí nepeněžního daru (čtyřkolové chodítko) pro Geriatrické centrum Tý-
niště nad Orlicí.
7. Inventarizační zprávu za rok 2011 města Týniště nad Orlicí.
8. Užití znaku města pro firmu Aktiv Opava s.r.o. pro vytvoření sběratelské ko-
lekce www.plackuj.cz.
9. Smlouvu o místní hromadné dopravě na rok 2012 včetně časových změn 
jízdního řádu a ukládá náklady s tím spojené zařadit do rozpočtu města na 
rok 2012.
10. Záměr směny pozemků p. č. 560/2 a pozemku p. č. 560/12 v k.ú. Petrovice 
n.O. za pozemek 584/1 a část pozemku p. č. 581/5 v k.ú. Petrovice n.O. s do-
platkem.

B) Bere na vědomí
1. Zprávu o bezpečnostní situaci  Policie České republiky za II. pololetí roku 
2011 v období od 1.7.2011 do 31.12.2011.
2.   Zápis z porady komise školství a kultury MěÚ Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá 30/12
1. Zařadit do návrhu rozpočtu 2012 následující příspěvek:
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí  – 15.000 Kč, Svaz tělesně postižených  
5.000 Kč. T: Příprava rozpočtu 2012   Odpovídá: vedoucí FO
2. Zařadit do programu jednání ZM žádost Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí na  bezúročnou půjčku ve výši 162.450 Kč.   
T:12.3.2012 Odpovídá:  Ing. Paštika J.
3. Zařadit do programu ZM projednání darovací smlouvy v částce 500.000 Kč 
pro firmu  Panattoni Czech. T: 12.3.2012 Odpovídá: Ing.Paštika J.
4. Zařadit do programu ZM projednání prodeje pozemku pro manžele *** p. 
č. 1662/51  v k. ú. Týniště nad Orlicí, o výměře 661 m2, za cenu 990 Kč/1 m2. T: 
12.3.2012 Odpovídá: Ing. Paštika J.
5. Projednat a odpovědět na  petici  podanou majiteli bytů na adrese  ČSA č. p. 
885  ve  věci narušování občanského soužití. T: 22.2.2012  
Odpovídá: Ing.Matička J.
6.  Odpovědět ve věci dopisu od p. Milana Kopeckého. T: 21.2.2012  
Odpovídá: Ing.Matička J.
7.  Zařadit do programu ZM schválení smlouvy na směnu pozemků  p.č.560/2 
a 560/12 v k.ú. Petrovice n O. za pozemek p.č. 584/1 a část pozemku p.č.581/5 
v k.ú. Petrovice nad Orlicí s doplatkem. T: 12.3.2012 Odpovídá: Mgr. Poláš-
ková
8.  Zařadit do programu ZM žádost o odkoupení bytů bytových jednotek č.p. 
877/8, 884/1, 875/1 a 868/4 z majetku města. T. 12.3.2012 Odpovídá: Ing. Ma-
tička J.

9. Uzavřít nájemní smlouvy na pronájem pozemků:
a) Podle přílohy č.1 o výměře 12,7553 ha v k.ú. Týniště nad Orlicí, Petrovice nad 
Orlicí a Štěpánovsko pro Orlickou zemědělskou, a.s. za cenu 15.067 Kč za rok 
s platností od 1.3.2012.
b) Podle přílohy č.2 o výměře 0,9711 ha v k.ú. Petrovice nad Orlicí pro GYN-F 
s.r.o za cenu 836 Kč za rok s platností od 1.3.2012.
c) Podle přílohy č.3 o výměře 1,8177 ha v k.ú. Petrovice nad Orlicí pro *** za 
cenu 1.091 Kč za rok s platností od 1.3.2012. T: 2.3.2012 Odpovídá: Mgr. Po-
lášková
10. Zařadit do programu ZM zrušení nepotřebných bankovních účtů u České 
spořitelny.   T: 12.3.2012  Odpovídá: vedoucí FO

U S N E S E N Í   č.   31
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 05.03.2012

A) Schvaluje
1. Odpisový plán pro příspěvkové organizace:

MŠ – Město 23 498 Kč, MŠ – U Dubu 11 256 Kč, Základní škola 57 086 Kč, Zá-
kladní umělecká škola 29 500 Kč.
2. Projednání v ZM žádost Římskokatolické farnosti o prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně.
3. Smlouvu s ŘSD, dle níž se město bude starat pouze o údržbu zeleně na kru-
hové křižovatce u Penny.
4. Smlouvu s firmou Gapa Group o přijetí části výtěžku z její činnosti na území
města, který bude městu věnován do konce března  2012.
5. Připojení se k výběru centrálního dodavatele energie  prostřednictvím DSO 
Poorlicko.
6. Navýšení položky rozpočtu č. 2212 ze 700.000 Kč na 950.000 Kč z důvodu 
odstranění havárie kanalizace na Tyršově náměstí.
7. Limit mzdových prostředků pro příspěvkové organizace.
8. Uzavření mandátní smlouvy pro JUDr. Švandrlíka. 
9. Pronájem zahrady na pozemku par. č.77/3 o výměře 528 m2 pro *** a pro-
jednat v ZM záměr prodeje pozemku pod domem st.116 čp.14 o výměře 245 
m2 v k.ú. Štěpánovsko.
10. Prodloužení lhůty na uzavření kupní smlouvy pro p. *** min. do 12/3/2012 
do 15.00 hod. a pokud budou důvěryhodné informace o poskytnutí úvěru, 
lhůta se může dále prodloužit.
11. Pronájem části pozemku p.č. 2035/1 o výměře 240 m2 pro paní *** s plat-
ností od 1.4.2012.
12. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu pro DDM v částce 55.000
Kč, za účelem nákupu vybavení. 
13. Použití finančních prostředků z fondu reprodukčního a investičního majet-
ku GC v částce cca 90.000  Kč na výměnu hlavního jističe.
14. Pořadí nabídek ve výběrovém řízení na ,,Zpracování územního plánu“:
1/Ing. arch. Karel Novotný  624.000  Kč včetně DPH
2/URBAPLAN, spol. s r.o.  690.000  Kč včetně DPH
3/ VISUALCAD, spol. s r.o.             698.400  Kč včetně DPH

B) Bere na vědomí
1. Zprávu Městské policie Týniště nad Orlicí o bezpečnostní situaci z pohledu  
místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2011.
2. Zápis z Finančního výboru města Týniště nad Orlicí. Uvedená doporučení 
budou projednána.
3. Zápis z Kontrolního výboru města Týniště nad Orlicí.
4. Hostování lunaparku pana Františka Lagrona  v tradičních termínech, v mě-
sících březnu, dubnu a září.
5. Zdůvodnění finančních ztrát za rok 2011 příspěvkových organizací Kultur-
ního centra a Městské knihovny a stanovila uložení sankcí za porušení rozpoč-
tové kázně.

C)  Ukládá 31/12
1. Projednat s paní *** návrh na odkup pozemků za výkupní cenu 50 Kč /m2. 
 T: do 30/5/2012 Odpovídá: J. Matička
2. Rada města projednala žádost firmy FATO o prodloužení termínu uzavření
kupní smlouvy a doporučuje rozhodnutí odročit. Požaduje doplnění informa-
cí. T: do 30/5/2012, Odpovídá: J. Matička
3.   Zařadit do návrhu rozpočtu 2012 následující příspěvek:
Klub dětí a mládeže Hradec Králové - 5.000 Kč, TJ SK Petrovice n/O - 40.000 Kč, 
Českobratrská církev – 10.000 Kč ( na opravu sociálního zařízení), Za rozvoj  
Petrovic n/Orlicí – 10.000 Kč, vratka URR – část dotace za nákup služeb ve výši     
32.670 Kč T: Příprava rozpočtu 2012 Odpovídá: I. Oubrechtová 
4.   Rada města projednala žádost  *** a ukládá zjistit v této věci doplňující 
informace. T: 12/3/2012 Odpovídá: Z.Hejna
5. Projednat v  ZM záměr prodeje pozemku p. č. 26/4 (74 m2) v k.ú. Pe-
trovice nad  Orlicí  za cenu 120 Kč/m2 a poplatky pro ***. T: 12/3/2012                                                                          
Odpovídá: J.Paštika 
6. Projednat v ZM záměr prodeje pozemku st. p. 116 (245 m2) v k.ú. Štěpánov-
sko pro *** za cenu............Kč/m2 a poplatky. T:12.3.2012  Odpovídá: J. Paštika
7. Projednat žádost MŠ – Město o navýšení rozpočtu pro 2012 (energie) až dle 
skutečných potřeb v průběhu roku.  T: průběžně Odpovídá: I. Oubrechtová
8. Projednat nedodržení rozpočtu – finanční ztrátu v příspěvkových orga-
nizacích:  Kulturní centrum a Městská knihovna. T: do 31/3/2012 Odpovídá:
J.Matička
9. Snížit osobní ohodnocení za neprojednané nedodržení rozpočtu vedoucí-
mu KC o  500 Kč po dobu tří měsíců. T: od 03/2012 Odpovídá: J.Paštika
10. Projednat v ZM žádost Římskokatolické farnosti o prominutí odvodů za 
porušení rozpočtové kázně. T: 12/3/2012 Odpovídá: J. Paštika   
11. Projednat v ZM uzavření smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu 
města s Ing. arch K. Novotným T: 12/.3.2012 Odpovídá: J. Paštika

ZPRÁVY Z RADNICE
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U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 12.03.2012

A) Schvaluje
1. Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru v částce 500.000 Kč pro
firmu Panattoni Czech Republic Development, s.r.o., Praha za podmínky dolo-
žení daru vystavenými fakturami za realizaci dešťové kanalizace a projektové 
práce s ní spojené při realizaci průmyslové haly u Elitexu.
2. Bezúročnou půjčku v částce 162.450 Kč pro Spolek přátel města Týniště nad 
Orlicí.
3. Prominutí odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně
Římskokatolické farnosti Týniště nad Orlicí.
4. Zrušení těchto bankovních účtů u České spořitelny: 35-1240102369/0800, 
040950-1240103329/0800, 030955-1240103329/0800, 959-1240103329/0800, 
35-1240103329/0800, 182-1240103329/0800, 20036-1240103329/0800.
5. Rozpočet města Týniště nad Orlicí na rok 2012 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 67.704.644,00
celkové výdaje rozpočtu ve výši Kč 85.325.292,95
financování ve výši Kč 17.620.648,95
Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je dorovnán financováním.
6. Závazné ukazatele rozpočtu podle schváleného rozpočtu na rok 2012.
7. Poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů podle návrhu roz-
počtu na rok 2012 v těch finančních částkách a těm fyzickým a právnickým
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části návrhu rozpočtu (podle svých 
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích).
8. Rozpočtový výhled na období 2012 až 2015. 
9. Rozpočtová opatření k 12.03.2012.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 k zabezpečení nočního klidu před 
hlukem a vibracemi na území města.
11. Prodej pozemku p.č. 1662/51 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 661 m2 za 
cenu 990 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 654.390 Kč a poplatky s prode-
jem spojené, do vlastnictví ***.
12. Prodej pozemku p. č. 2015/54 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 21 m2 za 
cenu 150 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 3.150 Kč a poplatky s prode-
jem spojené, do vlastnictví ***.
13. Záměr prodeje pozemku p. č. 26/4 v k.ú. Petrovice nad Orlicí o výměře 74 
m2  za cenu 120 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené do vlastnictví  ***. 
14. Záměr prodeje pozemku st. p. 116 v k.ú. Štěpánovsko o výměře 245 m2 
za cenu 
177 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené do vlastnictví ***.

15. Prodej bytové jednotky 2+1 č. 868/4 (56 m2) v bytovém domě čp. 868, 
čp. 869 a čp. 870 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a spo-
lečných částech domu do majetku *** za cenu 13.900 Kč/m2, což odpovídá 
reálné hodnotě 778 400  Kč  a poplatky s prodejem spojené.
16. Prodej bytové jednotky 2+1 č. 877/8 (55 m2) v bytovém domě čp. 876, 
čp. 877 a čp. 878 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a spo-
lečných částech domu do majetku *** za cenu 13.900 Kč/m2, což odpovídá 
reálné hodnotě 764 500 Kč a poplatky s prodejem spojené.
17. Prodej bytové jednotky 2+1 č. 875/1 (58,5m2) v bytovém domě čp. 874 a 
čp. 875 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a společných čás-
tech domu do majetku *** za cenu 12.555 Kč/m2, což odpovídá reálné hodno-
tě 734 468 Kč a poplatky s prodejem spojené.
18. Prodej bytové jednotky 2+1 č. 884/1(58 m2) v čp. 884 Týniště nad Orlicí 
včetně podílu na pozemcích a společných částech domu do majetku ***  za 
cenu 12.000 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 696.000 Kč a poplatky s pro-
dejem spojené.
19. Směnu pozemků v k.ú. Petrovice n.O. podle směnné smlouvy  uzavřené 
mezi *** jako prvním směňujícím a Městem Týniště nad Orlicí jako druhým 
směňujícím, s celkovým doplatkem 60.920 Kč, který uhradí první směňující.
20. Změnu průběhu hranic katastrálního území mezi katastry Rašovice u Tý-
niště a Křivice.
21. Odvolání Bc. Škopové Anny z členství v Osadním výboru Petrovice n.O. 
na její vlastní žádost a volbu Ireny Nepovímové do funkce členky Osadního 
výboru Petrovice nad Orlicí.
22. Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na zhotovení územního 
plánu města s Ing. arch K. Novotným  za cenu 624.000 Kč včetně DPH.

B) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Hospodaření města Týniště nad Orlicí za rok 2011.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

A jak komunikujete s úřadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které ná-
vštěva úřadu není jednoduchou zále-
žitostí. Obecní či městský úřad je sice 
většinou umístěn v dosahu bydliště 
návštěvníka, je bezbariérový, i vozíč-
kář se v něm dokáže pohybovat. Přesto 
může být pro člověka se zdravotním 
postižením zdolání trasy mezi bydliš-
těm a úřadem větší komplikací, než 
by se na první pohled zdálo, zvláště v  
zimním období. Problémy nekončí ani 
na samotném úřadu – kolik úředníků 
dokáže komunikovat třeba s člověkem 
od narození neslyšícím, který má potíže 
s porozuměním psanému textu a jeho 
mateřským jazykem je znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením 
APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavá-
dění moderních technologií do komuni-
kace neslyšících, bylo právě s ohledem 

na potřeby zdravotně postižených při-
způsobeno softwarové prostředí ONIF, 
umožňující online rozhovor úředníka s 
občanem prostřednictvím internetové-
ho připojení, s vizuálním kontaktem a 
archivací záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby 
občan navštívil úředníka v jeho virtu-
ální kanceláři na internetu. Oba se na-
vzájem vidí a hovoří spolu, záznam ná-
vštěvy lze následně uložit a dále s ním 
pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru 
jednoduchým způsobem další úřední-
ky. Neslyšící občan může využít online 
tlumočení do znakového jazyka, kdy se 
třetím virtuálním účastníkem návštěvy 
stává službu konající pracovník celo-
republikového online tlumočnického 
centra a simultánně překládá vzájemný 
rozhovor úředníkovi do českého jazyka 
a neslyšícímu do znakového jazyka,“ 
společně vysvětlují Marie Horáková, 

ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, 
ředitel společnosti, která software vy-
vinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové 
stránce úřadu je umístěn graficky pro-
vedený příznak či logo, signalizující, 
zda úředník momentálně je či není on-
line k dispozici. Občan na tento příznak 
jen klikne a dostane se do virtuálního 
prostředí online kanceláře příslušného 
úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká 
na dveře“) a po povolení vstupu (tedy 
po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kan-
celáři lze využít videorozhovor nebo 
chat. Občan komunikuje z pohodlí do-
mova, prostřednictvím počítače a inter-
netu. Vítejte ve 21. století. 
 
Mgr. Marie Horáková
Ing. Jaroslav Čech

ROZPOČET A DALŠÍ AKTUALITY NALEZNETE NA WWW.TYNISTE.CZ
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Jaro je tu – hurá ven.

Březen, za kamna vlezem. Duben, 
ještě tam budem. To praví pranos-
tiky, ale paprsky jarního sluníčka už 
nás čím dál častěji vytahují zpoza 
kamen a prodlužující se dny nás nutí 
venku načuchávat jarní vůni země. 
Mimochodem, všimli jste si, že každé 
roční období má svoji charakteristic-
kou vůni? A ta jarní je stejně ze všech 
nejhezčí, viďte?
Tak si tak chodím po městě, nasávám 

tu jarní vůni, poslouchám přímo koncertní árie ptáků, kteří 
se úplně předhánějí, který z nich ten svůj part zazpívá lépe, 
déle, hlasitěji. Chodím a dívám se. Dívám se nejen na jarní 
přírodu a pučící výhonky mladých listů na stromech, ale i na 
to, jak naše město v posledních měsících změnilo svou tvář 
k lepšímu.
Na okraji při severním vjezdu do města U Dubu se úspěšně 
rozvíjí výstavba moderních rodinných domů Na Podboří, 
která tím dá časem vznik nové čtvrti. O kruhové křižovatce 
u nádraží a přednádražním prostranství se již napsalo mno-
ho superlativů a právem. Tady opravdu město viditelně pro-
kouklo.
Další kruhová křižovatka na silnici I/11 byla uvedena do pro-
vozu v listopadu loňského roku. Kdyby nikde jinde, tak tady 
má své opodstatnění určitě. Provoz zde je nyní přehlednější, 
plynulejší a bezpečnější. Řidiči, kteří pravidelně jezdí ze smě-
ru od Albrechtic, si ještě dobře pamatují ty dlouhé minuty 
pročekané na křižovatce při odbočování doleva na Hradec 
Králové. A z opačného směru při výjezdu z města to bývalo 
podobné, a nad některými kousky řidičů, kteří nevydrželi s 
nervy a kaskadérsky využívali každé mezery mezi projíždě-
jícími auty a prosvištěli křižovatkou, se tajil dech. Přesto na 
téhle křižovatce nikdy k žádné vážné dopravní nehodě ne-
došlo a díkybohu za to!
Když se zamyslím nad tím, že výstavba kruhové křižovatky 
trvala „pouhé“ dva měsíce, za téměř neomezeného provozu 
silnice I/11, na které je provoz hustý, k tomu se tam pohy-
bovali chodci a cyklisté, tak před pracovníky firmy, která kři-
žovatku budovala, smekám. Dokonce  někteří dělníci, když 
viděli bezradnou babču na kole, jí ochotně pomohli dostat 
se bezpečně na druhou stranu. Protože tímto směrem jez-
dím denně, měl jsem možnost každý den pozorovat cvrkot 
na stavbě a to, jak stavba rychle přibývala, bylo úžasné. 
Souběžně s výstavbou křižovatky probíhala výstavba ob-
chodního domu Penny. V prodejně byl zahájen prodej 
zhruba v polovině prosince. Vyrostla zde pěkná prodejna s 
pohodlným parkovištěm, která svým rozmanitým sortimen-
tem uspokojí každého zákazníka.
Když tak stojím nahoře na začátku Mostecké ulice a dívám 
se z kopečku dolů, tak musím konstatovat, že konečně se má 
oko čím potěšit. V této části a vlastně na příjezdu do měs-
ta se dlouho nebylo projíždějícím čím chlubit. Dlouhá léta 
zde hyzdila pohled opuštěná a pomalu chátrající továrna, 
později sice byla zbořena, ale několik let tu stála plechová 
ohrada a v ní jen hromada suti. Už ani člověk nedoufal, že se 
to kdy změní. A přeci, dočkali jsme se, a výsledek je opravdu 

pěkný. Ještě možná k naprosté dokonalosti chybí úprava terénu 
v okolí toku řeky Orlice. Ta je tady s námi od nepaměti, je součás-
tí města a slouží k oddechu rybářů, zábavě plavců a sportovnímu 
vyžití milovníkům vodních sportů. Třeba se někdy podaří doho-
da se správcem toku a okolí řeky bude pěkné a bude sloužit i k 
příjemným procházkám a relaxaci.
Druhá strana města při výjezdu na Hradec Králové změnila svou 
tvář postavením nové výrobní haly před areálem bývalého Elite-
xu, takže i tato část města se modernizuje, ale co hlavně – tato 
investice postupně přinese i další pracovní příležitosti lidem z 
Týniště i okolí.
Při svých toulkách s fotoaparátem městem tedy chválím a chvá-
lím a pozitivně hodnotím každou znatelnou i drobnou změnu k 
lepšímu. A vám, milí čtenáři, přeji, ať se mají vaše oči pořád čím 
těšit.
Užijte si krásné jarní dny.

Libor Koldinský
šéfredaktor

Nová nástěnka ve městě

Tímto textem budu tak trochu navazovat na svůj minulý úvod-
ník, ve kterém jsem se zabýval tématem vandalství. Zase bude 
předmětem mého článku nějaký pozitivní počin ke zlepšení ži-
vota ve městě. Jedná se o novou nástěnku na vodárenské věži. 
Tu si tam zkraje měsíce března umístili členové Spolku přátel 
města, aby měli možnost více komunikovat s veřejností při pře-
dávání aktuálních informací. Ale proč navazuji na minulou úva-
hu? Z prostého důvodu. Pořízení této vývěsky je jednou ze sou-
částí dalšího dotačního projektu, na kterém spolkaři letos pracují 
a jehož výsledek bude možné vidět již v průběhu letošní letní 
sezóny. I když se může na pohled jevit tato nástěnka jako ne-
velká, tak mi věřte, že její cena naopak velká vcelku je. A každý, 
kdo zatím přítomnost této skříňky zaznamenal, mi řekl: “To jsem 
zvědav, jak dlouho vám to tam takhle vydrží?“  Co k tomu dodat? 
Lidé jsou již v této problematice skeptičtí, ale nejsou k ní neteční, 
což je moc dobře a já to uvedu na příkladu. Minule jsem psal o 
poničení dveří a fasády na věži a v průběhu měsíce se ke mně 
dostala informace o aktérovi tohoto činu. Věřím, že nástěnka na 
vodárenské věži se nestane terčem vandala a bude sloužit jen k 
takovému účelu, pro který byla určena.

Libor Koldinský
předseda Spolku přátel města

www.muzeum-tyniste.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
91 let Jiřina Řehulová
90 let Karel Procházka
85 let Danuše Říhová
 Vlasta Opatrná
 Vlasta Sládková
80 let Jarmila Füllová
 Růžena Záleská
 Jaroslava Samková

VZPOMÍNKA

Olga Končická (88)
Dagmar Kubínová (78)

V neděli 25. března 2012 jsme si 
připomněli 20. výročí úmrtí pana 
Bohuslava Česenka.

Vzpomínají dcery Pavla Bohatá a 
Jana Geťková s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Dne 24.3.2012 oslavila paní Jiřina Nováková své 90té naroze-
niny. Mnoho zdraví, štěstí a pohody ji popřály děti, vnoučata a 
pravnoučata, též i SPOZ města, kterému tímto děkuje za květi-
ny a dárek.

Za celou rodinu syn Jan Novák

Mathias Bohatý
Valerie Kapuciánová

PŘIŠLO DO REDAKCE

GRATULACE

Redakční rada Zpravodaje si touto formou dovoluje poblahopřát panu Karlu Procházkovi k jeho významnému životnímu jubi-
leu. Pan Procházka byl v minulosti dlouholetým šéfredaktorem našeho městského periodika, je místním historikem a celý život 
se zajímá o kulturní a společenské dění ve městě. Za jeho aktivní činnost mu patří veliký dík a do dalších let mu přejeme hlavně 
hodně zdraví, síly a spokojenosti.

Redakční rada Zpravodaje

Druhý „Petrovický dětský karneval“

Po loňském úspěchu se rozhodly Osadní výbor v Petrovicích a 
místní organizace uspořádat karneval znovu. V sobotu 11.úno-
ra po dopolední výzdobě sálu v „Obecním domě“, zapojení 
aparatury a celkové přípravy to od 15,00 hodin vypuklo. Zú-
častnilo se zhruba 30 dětí od 2 do 14 let v různých maskách. 
Celé odpoledne se soutěžilo v různých disciplínách, např. sha-
zování kuželek, bum do hrnce, pití nápoje na rychlost, nošení 
míčků na lžičce se slalomem atd. Do soutěže motání bonbonů 
se zapojili i rodiče. Mezi soutěžemi se tancovalo a v průběhu 
dění se vyhlašovaly nejhezčí masky. Za soutěže a masky si děti 
odnesly sladkosti a drobné dárky, které věnovali sponzoři. Zá-
bavné odpoledne uváděly v maskách paní Irena Nepovímová, 
Romana Blažková, hudbu měl na starosti pan Pavel Blažek. 
Velké poděkování patří těm, co se postarali o hladký průběh 
celého karnevalu - již výše zmíněným průvodcům, dále paní 
Křížkové za zajištění občerstvení, panu Hakenovi za aparaturu 
a manželům Šklíbovým za pomoc při organizaci a velké díky 
sponzorům. Podle ohlasu se karneval líbil a pořadatelé se těší 
na další ročník.

Za Osadní výbor Petrovice Irena Nepovímová.

Umělecký šéf Klicperova divadla David Drábek převzal na 
slavnostním udílení Cenu Alfréda Radoka za Jedlíky čoko-
lády. Hra zvítězila v kategorii Hra roku 2011, kterou kritika 
uděluje původní české hře poprvé uvedené v tomto roce.

„Cenu věnuji třem herečkám Klicperova divadla...“

„Tak to je pěkné... Děkuji mnohokrát,“ řekl bezprostředně 
po vyhlášení David Drábek. „Já jsem v této hře, která je 
velmi osobní, popsal své problémy z posledních let a jsem 
tedy rád, že si ceníte mých problémů. Já si samozřejmě 
také cením vašich problémů... jak s oblibou v divadle říká-
me. Tuto cenu bych rád věnoval třem herečkám Klicperova 
divadla, jmenovitě Pavle Tomicové, Isabele Smečkové Ben-
cové a Pavlíně Štorkové, které si ji zaslouží stejnou měrou. 
A nebudu to dál rozvádět, protože mi vytrhli stoličku a tak 
každých pět minut sliním...“ vyjádřil autor upřímně, načež 
si vysloužil mohutné ovace pobaveného publika.

Foto na titulní straně
Tisková zpráva Klicperova divadla

Redakce zpravodaje přeje  Davidovi jen houšť minimálně stejně 
úspěšných divadelních představení,  co možná nejvíce autorských 
nápadů   a co nejlepší partu spolupracovníků. 
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KULTURNÍ POZVÁNKY

divadlo
Pátek 13. dubna, 19:30 hod., divadelní sál kulturního domu.

SVATBY PANA VOKA
V krásné a výpravné komedii (30 herců!), která je inspirována slavným filmem režiséra Karla Steklého z roku 1970 se představí
herci DS Šubrt z Dobrušky. Režie: Jiří Holý. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. Cena vstupného je 80 Kč.

výstavy 

koncerty
Pondělí 2. dubna, 17:30 hod., sál ZUŠ

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

Neděle 15. dubna, 17:00 hod., divadelní sál kulturního domu 

Koncert komorních souborů a orchestrů ZUŠ
Na tomto koncertě se také představí žákyně tanečního oddělení a vůbec poprvé budete moci shlédnout 
vystoupení nově utvořené skupiny mažoretek. Kromě nich se na veřejnosti představí soubory různých 
nástrojových obsazení včetně Velkého dechového orchestru ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
      
Pondělí 23. dubna, 17:30 hod., sál ZUŠ

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

jiné akce

Neděle 22. dubna, 6:00 – 10:00 hod., areál Bobkárna

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

Neděle 8. dubna, 14:00 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.

Pondělí 16. dubna, 16:00 – 18:00 hod., pokladna kulturního domu

ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurzovné: 1400 Kč, Garde: 300 Kč.  Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 25 párů!!! Přijďte včas!!!   
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 22. dubna, 14:00 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.

Čtvrtek 26. dubna, 17:30 hod., divadelní sál kulturního domu

Přízraky z peřiny
Studio moderního tance zve na komponovaný program, který se skládá z jednotlivých choreografií a uceleného tanečního
muzikálu na motivy filmu„V peřině“. Pořádá SMOT Týniště nad Orlicí.

Pondělí 30. dubna, 17:00 hod., areál RAMPA sport Týniště nad Orlicí

5. Dětské čarodějnice
Pro děti je připravena spousta her a soutěží o ceny, pro dospělé je k dispozici oheň, grilovaná jídla, sedm druhů točených piv a 
mnoho jiných dobrot.
Pořádá RAMPA sport Týniště nad Orlicí

v květnu
Úterý 1. května,

Májové týnišťské veselení - 1. Máj oslavy svátku práce - Memoriál J. Holického
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AKCE DDM v měsíci dubnu

pondělí 2. 4. – středa 4. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK 8-18hod.
Těšit se můžete na kraslice, perníčky, pomlázky, vystřihovánky, 
drátované výrobky, košíky a další jarní potěšení šikovných rukou. 

úterý 3. 4. ÚTERNÍ PEDIG – velikonoční ošatky od 17.30 hod.
Přihlaste se předem! Cena 35 Kč + spotřebovaný materiál.

čtvrtek 5. 4.  VELIKONOČNÍ VÝPRAVA za ptačím pírkem  
Pouze pro předem přihlášené, 1. – 6. třída, bližší informace a při-
hlášky ve Sluníčku. 8 - 16.30 hod. 

pátek 6. 4. VELIKONOČNÍ SLUNÍČKOHRÁTKY 
Pro děti z 1. – 5. třídy. Omezený počet míst. Cena 130 Kč, včetně 
oběda. Přihlášky a bližší informace v DDM. 

pátek 6. 4. VEČERNÍ a NOČNÍ HRANÍ a trénink na turnaj
Volné hraní z naší Hernotéky s výukou her, které neznáte. Mož-
nost přespání. Cena 20 Kč, doporučujeme se přihlásit předem, ale 
není podmínkou. 

sobota 7. 4. hlavní turnaj DOMINION TOUR od 9.30 hod.
Otevřený pro všechny předem přihlášené hráče, dospěláky i děti. 
Hru je možné se naučit při pátečním večerním hraní. Startovné 
30 Kč.

středa 11. 4. KERAMIKA pro dospělé  17 – 19 hod. 
Podvečerní tvoření pro zamazané ruce. S sebou: pracovní obleče-
ní, 70 Kč na materiál a energii.

pátek 13. 4. BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA od 17 hod.
Na stadionu se poběží náš tradiční velikonoční závod v několika 
kategoriích.  Startovné 10 Kč, členové ZÚ DDM atletika zdarma.

úterý 24. 4. DOPRAVNÍ ZÁVODY od 15 hod. 
Místní kolo pro děti z Týniště a Albrechtic na hřišti AMK pod kos-
telem. S sebou: pití, helmu.

středa 25. 4. DOPRAVNÍ ZÁVODY od 13 hod. 
Základní kolo pro děti z Týniště i okolí, s postupem do okresního 
kola na hřišti AMK pod kostelem. 
S sebou: svačinu, pití, helmu.

pátek 27. 4. ČARODĚJNICE na zahradě DDM od 17 hod. 
Zahradní čarodějnické řádění, hry, soutěže, diskotéka, soutěž ma-
sek, soutěž o nej... čarodějnici, ohýnek na opečení buřtíků, velký 
čarodějnický oheň (19.30 hod.), občerstvení, velká trampolína a  
další zahradní atrakce pro děti, příjemné posezení pro dospělé.  
Doporučujeme přiměřené zahradní oblečení. Vstupné dobrovol-
né.

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

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

Proběhlo...

TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Dům dětí a mládeže v Týništi n.O. pořádal minulou sobotu TRA-
DIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Ve spolupráci s SK Týniš-
tě se konal v tělocvičně U Dubu a na své si přišli děti i dospělí. O 
hudbu se celé odpoledne, tak jako každý rok, postaral DJ Pája, 
moderátoři - piráti zvládli vše na jedničku a jejich pomocníci v 
pohádkových kostýmech celé odpoledne organizovali drobné 
hry a soutěže pro děti i rodiče. Vyhlášení nejkrásnější masky 
bylo jako vždy nad síly poroty, a tak si nakonec malou odměnu 
odnášeli všichni. Poděkování patří pomocníkům Kačce, Kahu, 
Aničce, Janě, Zitě, Mirkovi, Jirkovi a Monice, manželům Frimlo-
vým za pomoc v šatně, všem pomocníkům při úklidu a našim 
tanečním kroužkům Rosegirl �s a Cigicigicag za předtančení. 
Děkujeme také všem sponzorům za ceny do tomboly: Kniha 
Ametyst – paní Dana Petrencová, Dřevovýroba Venclovi, Ze-
lenina - pan Zábrodský, Květinka Jasmína, Koberce  - p.Burda, 
Obuv – paní Pacholíková, Lékárna,  Elektro - pan Bíža, INGTOP 
METAL s.r.o. Týnitě nad Orlicí, RENOBEST Týniště nad Orlicí pan 
Štěpán, LURA - K s.r.o., Lékárna Týniště nad Orlicí, Papírnictví 
pan Jícha, Juraj Altof – PORS.

JARNÍ TÁBOR aneb KDYŽ JDE NAŠE TŘÍDA DO BARU

O jarních prázdninách se ve Sluníčku sešly děti, aby si spolu 
s námi užily prázdniny s písničkami autorské dvojice Svěrák-
-Uhlíř. Většina dětí ve Sluníčku i nocovala, někteří využily i mož-
nosti chodit spát domů nebo s námi pobyly jen den, dva, podle 
možnosti rodičů. Písničky pánů S+U jsou mezi dětmi oblíbené 
pro svou hravost a jednoduché melodie, mezi námi vedoucími 
zase pro slovní hříčky, které jsou v každém textu ukryty. A pro-
tože se témata písniček přímo nabízejí k hernímu zpracování, 
některé jsme použili jako motivaci k nejrůznějším činnostem a 
aktivitám. A tak se zkoušela síla po snězení ořechu v medu, do-
hledávala se křížovka po městě, kluci s klukama i holky s holka-
ma řádili v parku, datel zkoušel zdravovědu, pekl se maminčin 
perník a Čechy byly krásné, byly naše... A ještě mnoho jiného, 
včetně velkého výletu do hradeckého Tonga, kde se všichni vy-
řádili na super atrakcích. Celý týden vládla ve Sluníčku pohoda 
a do bodovacích archů se sbíraly notičky jedna radost. Děku-
jeme Zitě, Monice a Danovi za celotýdenní pomoc a ostatním 
pomocníkům alespoň za prospěšné návštěvy.

Letní tábory... se rychle plní, pokud ještě přemýšlíte, tak nevá-
hejte dlouho! Naši nabídku najdete na našich webových strán-
kách nebo přímo ve Sluníčku.

Eva Jenčíková

www.orlickytydenik.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnostI
ÚNOR 2012

Dne 3.2. 2012 v 18:15 hod. 
bylo strážníkem přijato tele-
fonické oznámení, že na vo-
zovce komunikace vedoucí 
z Týniště n.O. do Albrechtic 
n.O. se pohybuje zjevně 
opilý muž s jízdním kolem, 
který svým počínáním ohro-
žuje silniční provoz. Muž byl 
strážníkem převezen do mís-
ta bydliště a jeho přestupek 

proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byl vyřešen 
následující den v blokovém řízení. 
Dne 4.2. 2012 v 19:50 hod. byla na základě signálu ze zabez-
pečovacího zařízení strážníkem provedena fyzická kontrola 
objektu v majetku Města Týniště nad Orlicí, neboť bylo dáno 
důvodné podezření z vloupání. Objekt byl nenarušen, poplach 
byl planý.  
Dne 5.2. 2012 v 15:00 hod. bylo vlastní činností městské poli-
cie zjištěno, že neznámý pachatel bez patřičných povolení po-
kácel 4 vzrostlé stromy, čímž byla městu Týniště nad Orlicí způ-
sobena škoda. Provedeným šetřením ze strany městské policie 
byla zjištěna osoba pachatele, odvezené dřevo navráceno a 
přestupek proti majetku byl vyřešen v blokovém řízení.   
Dne 6.2. 2012 v 12:15 hod. na služebnu MP telefonicky ozná-
mila pracovnice pobočky České spořitelny a.s. Týniště nad Orli-
cí, že v prostorách pobočky se nachází podnapilý muž, který se 
chová nevhodně a bez patřičných dokladů se domáhá vydání 
finanční hotovosti z jeho „údajného“ účtu. Uvedený muž byl 
strážníkem vykázán z banky.
Dne 10.2. 2012 v 21:15 hod. policisté z Obvodního oddělení 
PČR Týniště nad Orlicí požádali hlídku městské policie o po-
moc při zajištění – obsazení neobydleného rodinného domu v 
obci Nová Ves, místní část „Kvartýr“, kde je důvodné podezření, 
že se v domě ukrývá pachatel vloupání. Hlídkami MP a PČR 
byly obsazeny únikové cesty z domu a následně provedena 
prohlídka nemovitosti. V domě nebyl nikdo nalezen, neboť pa-
chatel pravděpodobně uprchl v době, kdy se oznamovatel od 
domu vzdálil za účelem přivolání policie. Věc dále řešena PČR.
Dne 10.2. 2012 v 21:38 hod. telefonicky oznámil obyvatel 
města Týniště nad Orlicí, že z okna svého bytu zahlédl skupin-
ku 5 osob, která v ulici Okružní rozházela po vozovce popel-

nice a odešla směrem k restauraci „Sever“ na sídlišti U Dubu. 
Po ukončení zákroku v obci Nová Ves strážnici počali provádět 
opatření k tomuto oznámení, přičemž vyšlo najevo, že popel-
nice, kontejnery, nádoby na posypový materiál jsou rozháze-
né i v ulici T.G. Masaryka a naházeny do podchodu. Následně 
provedeným šetřením byly zjištěny podezřelé osoby, se kte-
rými bylo dále pracováno. Vina se jim podařila prokázat až za 
pomoci všímavých spoluobčanů, za což jim městská policie 
děkuje. 
Dne 16.2. 2012 v 08:47 hod. policisté z Obvodního oddělení 
PČR Týniště nad Orlicí požádali hlídku městské policie o výpo-
moc při zákroku proti 2 mužům, kteří v prodejně PENNY odci-
zili větší množství alkoholu. Z důvodu prověření byli pachatelé 
přepraveni  na služebnu PČR.  
Dne 16.2. 2012 ve 21:07 hod. telefonicky oznámila obyvatel-
ka sídliště „Střed“, že je ve svém bytě rušena nadměrně hlasi-
tou hudbou, která se line z bytu souseda. S ohledem na dobu 
se nejedná o přestupek rušení nočního klidu. Po příchodu 
strážníků byl v domě naprostý klid. Se zmíněným sousedem 
byla věc strážníky projednána. 
Dne 18.2. 2012 v 00:30 hod. byla hlídka městské policie při-
volána dvěmi chodci do blízkosti domu čp. 991 v ulici Okružní, 
kde na volném prostranství ležela osoba. Na místě bylo zjiš-
těno, že se jedná o osobu s glykemickým záchvatem. Osoba 
byla stabilizována a následně převezena do místa bydliště, kde 
byla předána rodinným příslušníkům. Vzhledem k chladnému 
počasí a zdravotnímu stavu osoby, by se dalo říci, že tito spolu-
občané muži zachránili život. 
Dne 20.2. 2012 v 12:30 hod. se na služebnu MP dostavila 
obyvatelka města důchodového věku, aby zde učinila ozná-
mení o fyzickém napadení ze strany podnájemníka jejího syna, 
který s oznamovatelkou obývá stejnou nemovitost. Událost 
byla zaevidována a šetřena jako přestupek proti občanskému 
soužití. 
Dne 25.2. 2012 v 02:50 hod. policisté z Obvodního oddělení 
PČR Týniště nad Orlicí požádali hlídku městské policie o výpo-
moc při zákroku proti značně podnapilému muži v baru Mon-
thana na Mírovém náměstí. Muž byl umravněn.
Dne 25.2. 2012 v 05:30 hod. telefonicky oznámil obyvatel 
města, že je doma rušen hudbou, která se line z klubu SEPIE. 
Provozovatel byl strážníky vyzván ke zjednání nápravy a ná-
sledně došlo k utlumení hlasitosti hudby. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie 

- 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
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod. Angličtinka 15 - 16hod.
Angličtina pro rodiče 16 - 17hod.
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 19. 4. 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 duben 2012

Další akce v dubnu:
2.4.–6.4. (Po – Pá) Velikonoční týden v MC
9.4. (Po) Velikonoční pondělí – prázdniny v MC
12.4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Aprílové tvoření s překvapením
10. až 13.4. (Po-Pá) BRIGÁDA na zahradě MC (úklid, sestavení herních prvků)
19.4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
26.4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Ponožkové tvoření pro děti
30.4. (Po) ZAHRADNÍ SLAVNOST s čarodějnicemi, od 16:00 h., soutěže, módní přehlídka, tancování, zpívání, opékání párků ...

Plánujeme:
Besedu: Smrt v rodině
Pro předškoláky: program HYPO (rozvoj dítěte), 10 lekcí

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

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

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Odnesli mého Pána a nevím, kam ho 
položili.
Jan 20, 13b

Vidíme samotnou Marii, jak stojí před 
hrobem. Ona znala ten hrob, vždyť do 
něj na Velký pátek uložili tělo jejího mi-
lovaného učitele. Po dvou dnech k němu 
Marie přišla znovu. Musela očekávat, že 
hrob bude uzavřený. Ale chtěla být ale-
spoň nablízku tomu, kterého tak milo-
vala. I když už byl mrtvý. Bylo to stále 
lepší než na něj vzpomínat doma. Říká 
se tomu „láska až za hrob“.
Marie však našla kámen od hrobu odva-
lený a hrob dokonce prázdný. Vůbec v tu 
chvíli nepochopila, co se stalo. Vysvět-
lení měla jen lidské: hrob někdo otevřel 
a mrtvé tělo z nějakého důvodu odnesl 
jinam.
A tak ji nalezení prázdného hrobu ještě 
více zarmoutilo. A její láska je v tuto chví-

li skutečně slepá. Nakloní se do hrobu, 
tam uvidí dva anděly, ale ani to ji neu-
klidní. Andělé ji nezajímají, ona postrádá 
a hledá Ježíše. Co my bychom asi někdy 
dali za to, kdybychom spatřili anděly. Pro 
Marii však láska k Ježíši znamená nesko-
nale více. A určitě se to dá říci i obecněji: 
láska k bližnímu je více než nějaká vidě-
ní. 

Modlitba:
Pane náš, děkujeme ti za chvíle, kdy tě 
postrádáme, protože právě tehdy si uvě-
domujeme nejlépe, co pro nás zname-
náš. Amen

Píseň:
1. Tmavým ránem kráčí žena k hrobu pod 
křížem, cítí se tak opuštěna mrtvým Ježí-
šem. Ale ještě dřív stal se tenhle div: Boží 
sláva z hrobu vstává, Pán ježíš je živ.
2. K hrobu dali těžký kámen, těžký jako 

žal, který šeptá, už je amen s tím kdo mi-
loval. Ale ještě dřív stal se tenhle div: Boží 
sláva z hrobu vstává, Pán ježíš je živ.
3. A nad městem v tmavé dáli kohout 
kokrhá, Petra v srdci zrada pálí už tři jitra 
zlá. Ale ještě dřív stal se tenhle div: Boží 
sláva z hrobu vstává, Pán ježíš je živ.
4. I za všechny naše zrady Ježíš umíral, 
třetího dne potom slavně pro nás z mrt-
vých vstal. Ale ještě dřív stal se tenhle 
div: Boží sláva z hrobu vstává, Pán ježíš 
je živ.

Srdečně zveme na bohoslužby v dubnu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
6.4. Velký pátek od 15:30 h – bohoslužby 
s Večeří Páně
8.4. Velikonoční neděle od 10:30 h – bo-
hoslužby s Večeří Páně a nedělní školou
22.4. od 10:30 h – hod Boží, bohoslužby 
s večeří Páně a nedělní školou

Připravil Jaroslav Matuška
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O zazděné paní 

Vypráví se, že na opočenském zámku 
o nocích tiše bloudí duch Kateřiny ze 
Šelmberka, manželky Mikuláše mladší-
ho Trčky z Lípy,  která tu byla pro nevěru 
kdesi zazděna. Nešťastná Kateřina tak 
stále hledá svého              milého - oprav-
dovou lásku, kterou nikdy nemohla po-
znat, protože byla nucena žít po boku 
nenáviděného manžela. 

V pověsti věnované dnešní-
mu okénku se objevují jmé-
na skutečných historických 
postav, a proto by nemělo 
být složité pokusit se pood-
halit tajemství tohoto pří-
běhu. Přenesme se tedy do 
doby okolo roku 1500. Trč-
kové z Lípy (psaní podle vsi 
Lípa u Hradce Králové) patří 
k nejbohatší a politicky nej-
aktivnější české šlechtě. Sám 
Mikuláš mladší Trčka z Lípy 
je výtečným hospodářem, 
cení si jej také král Vladislav 
II. Jagellonský a roku 1490 
mu jako svému oblíbenci 
daruje hrad Lichnici. O tři 
roky později Trčka přichází 
na panství Opočno. Přiku-
puje majetky okolní drobné 
šlechty, zvětšuje své panství 
a začíná se stavebními úpra-
vami opočenského hradu. 
Roku 1501 poznává o pět-
advacet let mladší Kateřinu 
ze spřáteleného rodu Šelm-
berků a ještě téhož roku 
s ní uzavírá sňatek. Otec 
šestnáctileté Kateřiny, Jan 
ze Šelmberka, majitel hradů 
Trosky a Kost, nestojí svat-
bě v cestě, naopak v tomto 
aktu vidí posílení své moci. 
Podle pověsti se v následujících letech 
v životě mladé manželky objevuje rytíř 
Šanovec (Šárovec). Nějaký čas se milen-
cům daří svou lásku skrývat, ale nakonec 
jsou prozrazeni a bez milosti potrestáni 
- Šanovcovi je setnuta hlava a Kateřina je 
zaživa zazděna. Mikuláš Trčka tak jedná 
v souladu s Vladislavským zřízením zem-
ským, právním kodexem, který takovéto 
tresty umožňuje vykonávat. Stalo se tak 
roku 1507.  

          Rok, kdy Kateřina ze Šelmberka a na 
Kosti byla zazděna, je tedy znám, ale dal-
ší podrobnosti nám předkládají už jen 
lidové pověsti. Tam, kde měl Mikuláš Trč-
ka své sídlo, tam si lidé začali vyprávět, 
že dozajista u nich stihl mladou šlech-
tičnu ten krutý trest. Mohlo se tak stát 
na Opočně, na Veliši, na Lichnici anebo 
na Lipnici. Právě na tomto hradě byl na 
počátku 19. století při úpravách Nové 
kaple odkryt výklenek, v němž byly na-
lezeny dvě lidské kostry. Větší z nich byla 

ve zrezivělém brnění a menší měla okolo 
krku silný železný kruh zapuštěný do zdi. 
Tento nález nepochybně posílil řadu po-
věstí z našich hradů a zámků, v nichž se o 
nešťastných milencích a jejich osudech 
často vypráví.  

          K nalezení lidských ostatků ve zdech 
opočenského zámku nikdy nedošlo, nic-
méně příběh o zazděné paní byl pro ně-
které básníky                     a spisovatele 
natolik silný, že například Karla Jaromíra 
Erbena inspiroval            k napsání balady 

Zazděná. Erbena k tomuto tématu přive-
dl kostelecký rodák, osobnost národní-
ho obrození, Josef Mnohoslav Roštlapil, 
jenž v letech        1840 - 1856 působil v 
Dobrušce jako kaplan. Po blízkém okolí 
sbíral národní písně a pověsti a posílal je 
Erbenovi. Roštlapil Erbenovi v jednom 
dopisu píše: „Věřte, že kdykoli moci budu, 
rád a ochotně to činím, dobře věda, že 
tím mnohé kvítko na nivě vlastenecké se 
uchová, ježto by snad dříve neb později 
navždy uvadnulo.“ 

Karel Jaromír Erben 
Zazděná
Všickni se lidé rozplakali,
když mladou paní zazdívali;
pán zasmušilý v okně stál,
sám jediný on neplakal. 

Přilítla s nebe holubice, 
snesla se k paní do temnice: 
zvala ji, zvala k veselí 
a dvě pak odtud letěly. 

Přilítla černá z pekla vrána 
i navštívila v okně pána: zvala 
ho, zval k veselí 
a dvě pak odtud letěly. 

Zpracoval: Adam Prokeš

Literatura:
Hrad Lipnice. František Koří-
nek, Lipnice 1900
František Musil, Ladislav Svo-
boda. Hrady, zámky a tvrze 
okresu Rychnov nad Kněž-
nou, Grantis, Ústí n. Orl. 1998
Josef Juza a kol. Pověsti z Or-
lických hor a Podorlicka, Stát-
ní okresní archiv Rychnov n. 
Kn. 2002 
Václav Matouš. Jan Karel 
Rojek a Josef Mnohoslav 
Roštlapil (Představitelé dru-

hé generace národního obrození v Po-
dorlicku), Muzeum Dobruška 2005
Petra Nachtmanová. Zazděná zaživa, Ak-
cent, Třebíč 2009
Ilustrace: Klára Zářecká 
Poděkování panu Milanu Junkovi ze 
správy SZ Opočno za poskytnutí cen-
ných informací

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO



Asociaci s proslulým Bermudským trojúhelníkem může činit snad jen nadpis tohoto článku. Na rozdíl od místa v Karibiku se 
v našem malém městečku nejedná o žádnou nevysvětlitelnou záhadu, spíše o tak trochu již pozapomenutou zajímavost. Jak 
jsem předminule slíbil, budeme se opět pohybovat poblíž křižovatky u kina. Na rozcestí (říkejme mu vzhledem k pamětníkům „u 
Švarcova kaštanu“), kde odbočovala u hospody „U Ludvíka III.“ cesta do Opočna, vznikl nevelký trojúhelník, dodnes tvarem za-
chovaný jako upravené prostranství se záhony a lavičkami. Je až neuvěřitelné, že na tomto skutečně nevelkém místě stály ještě 
po 2. světové válce čtyři domky, jak dokazují dochované fotografie, na nichž jsem pro důkaz jednotlivá stavení očísloval. Ve špici
trojúhelníka za starým kaštanem stál domek pekaře Františka Švarce (číslo 4). Do části dvorku se zděným plotem byla vestavěna 
chalupa ševce Josefa Uhlíře (číslo 2), za ní stál podél cesty na Opočno třetí domek Čermákových (číslo 1) a za nimi natočeno do 
ulice TGM (dříve „Na Stavě“), se krčilo čtvrté stavení hodináře Houdka (číslo 3).
Naproti přes ulici stála již zmíněná hospoda s nezvyklým názvem „U Ludvíka III.“, která byla přestavěna na Dělnický dům a kino.

Text a foto Libor Koldinský

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ
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Záhadný Týnišťský trojúhelník

Pohled z ulice TGM od Bělidla (vlevo dnes kino, rovně k divadlu, doprava do 
náměstí) - rok 1931

Situace v roce 1999

Bývalé Švarcovo pekařství pod kaštanem Pohled od náměstí v roce 1927

Malíř - natěrač
Zdeněk Boukal
Bolehošť 29
517 31
Tel.: 604 705 524
Tel.: 494 627 169
boukalmalir@tiscali.cz

Nabídka malířských a natěračských prací,
cenové nabídky na výběrová řízení,

barevné řešení pro Váš dům, firmu, organizaci.
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  „Nikdy nemůžete mít rádi někoho, koho neznáte, všechno 
nové a neznámé vzbuzuje v lidech úzkost a nedůvěru“. 

A proto bych vám ráda představila jednu milou školičku, která 
je sice v Rychnově nad Kněžnou, ale chodí do ní i některé děti 
z Týniště nad Orlicí.

„Milá maminko, milý tatínku,
máme tu pro vás starou novinku.

Je to jedna škola, co je trochu zvláštní – možná,
a kdo bude číst dál, tak to pozná.“

    

• Škola v současné době pracuje podle vzdělávacího 
programu Národní škola a dokončuje svůj nový školní vzdělá-
vací program.    
• Preferuje při práci individuální přístup k jednotlivým 
dětem, který ctí jejich možnosti a nabízí jim maximální rozvoj. 
Děti jsou hodnoceny za svou práci slovně a od druhého stupně 
také za písemné práce procentuelně (viz. Pravidla hodnocení 
žáků na ZŠ Mozaika). Každý žák je hodnocen prostřednictvím 
elektronické žákovské knížky. Děti jsou stylem výuky vedeny k 

samostatnosti a vlastní odpovědnosti za své vzdělání.  
• Na prvním stupni škola pracuje podle programu 
„Začít spolu“, který ctí individualitu dítěte, učí ho plánovat a 
hodnotit svou práci, vede k samostatnosti a na druhé straně i 
zodpovědné spolupráci a vzájemné pomoci.  Děti v prvním a 
druhém ročníku mají dvě povinné hodiny anglického jazyka, 
jako přípravku na další studium jazyka.  Součástí týdenního 
programu I. stupně jsou projektové dny a kooperativní výuka.    
• Na druhém stupni se vyučuje všem běžným předmě-
tům, mimoto škola nabízí dětem rozšířené vyučování anglic-
kého jazyka (4 vyučovací hodiny týdně), hodinu etické výcho-
vy, v rozvrhu je pevně ukotvena hodina reedukace vývojových 
poruch učení, nabízí také jako nepovinný předmět psaní na 
počítači. Součástí výuky je práce s vlastním sebehodnocením 
žáků.            
• V maximální možné míře škola zařazuje do vyučová-
ní projektovou a skupinovou práci. Děti ve všech předmětech 
pracují s internetem a své práce prezentují i elektronicky.  Za 
součást výuky považuje škola také celoškolní život a akce s 
ním spojené.
• Ve škole dobře funguje žákovský parlament, pravidel-
ně pořádá týdenní přípravný pobyt na začátku školního roku, 
nejstarší žáci organizují akce pro mladší spolužáky, žáci dru-
hého stupně připravují akce pro mateřské školy, udržují se ně-
které školní rituály (jako např. školní Vánoce, dny spolupráce, 
školní slavnost).

Mgr. Martina Kovářová,maminka

ZŠ Mozaika - zprávy z hor

Od 27.2.2012 se dočasným domovem části Mozaičanů stala 
Chata Juráška v Orlických horách.  Všichni příznivci zimních 
sportů, kteří měli štěstí, že na ně vybylo místo na zimním poby-
tu na horách, vyrazili oddávat se zimním radovánkám na lyžích 
a snowboardech. Malí i velcí, prvňáčci i deváťáci poctivě tré-
novali každý den dopoledne i odpoledne, na menším i větším 
kopci a všichni s viditelnými pokroky.  Přesto, že pro některé z 
nejmenších Mozaičanů bylo lyžování do té doby tajemstvím, 
všichni nakonec zdolali samostatně celou sjezdovku. Nezahá-
lelo se ani večer. Účastníci si užili spoustu legrace a napnutí při 
luštění hudebního kvízu, aktivitách ve družstvech, karnevalu 
a u bezva filmu. Vyvrcholením pobytu byl již tradiční závod ve
slalomu.  Nikdo nebyl vážně zraněn ani diskvalifikován. Domů
odjížděli Mozaičané naplněni sportovními úspěchy a příjem-
nými zážitky. Jako bonus je čekal týden jarních prázdnin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOZAIKA V RYCHNOVĚ N. KN.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé 

přijímá nové pojištěnce

MEDIKA s.r.o.
Týniště nad Orlicí

Nádražní 173
MUDr. Eva Sajdlová

Studio moderního tance má nové webové stránky

Najdete zde spoustu informací o našem tanečním studiu, o nově 
otevřené půjčovně kostýmů pro děti, plánovaných náborech a 
také soutěžích, na které se chystáme. Držte nám palce, ať SMOT 
z Týniště nad Orlicí na soutěžích uspěje. Těšíme se na Vás buď 
přímo v tanečním studiu, nebo na našich nových internetových 
stránkách www.smot.estranky.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Tématické kufříky

Chcete se svým dítětem strávit čas nejen příjem-
ně, ale i smysluplně? V tom případě jsme právě 
pro vás připravili nabídku tematických kufříků, 
jejichž obsah vaše představy naplní. V kufřících 
najdete kromě knih i didaktické pomůcky, CD-
-ROMy a hračky, díky kterým můžete svému dítě-
ti hravou formou trošku rozšířit obzory.
Hodnota každého kufříku se pohybuje okolo 
1500 Kč, proto jej zapůjčujeme pouze oproti 
podpisu rodičů na připraveném formuláři a vrat-
né záloze, jejíž výše činí 300 Kč.
K zapůjčení vám nabízíme tématický kufřík Do-
pravní výchova, ve kterém se děti naučí rozpo-
znat značky a naučí se formou hry, jak se mají 
chovat v dopravním provozu. Druhý tématický 
kufřík má název Logopedie. V něm naleznete 
kromě krásných knih k procvičení řeči i několik 
pexes a pomůcek, které pomohou vašemu dítěti 
natrénovat nejtěžší písmenka.
Dále pro vás připravujeme kufříky: Domácí zví-
řátka, Zvířata v lese, Příroda a ekologie, Zvířata z 
cizích zemí a další.
Vyberete-li si nějaký kufřík k zapůjčení, potěšíte 
tím nejen sebe a své dítě, ale i nás.
Těší se na vás

kolektiv knihovny v Týništi nad Orlicí

F O T O G R A F I E
JI�Í SEDLÁ�EK

12. DUBNA – 4. KV�TNA 2012

M�STSKÁ KNIHOVNA T�NI�T� NAD ORLICÍ
VÁS ZVE NA VERNISÁ�

VE �TVRTEK 12. DUBNA 2012 V 17 HODIN 
ÚVODNÍ SLOVO MGR. JI�Í ZIKMUND

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ZU� T�NI�T� N.ORL.
OTEV�ENO   PO,ST,�T:  9-12, 13-17

V HUDEBCE SE SOUTĚŽILO

Ve středu 29. února se konalo v 
budově ZUŠ okresní kolo Národní 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové a 
bicí nástroje. 79 soutěžících z pěti 
uměleckých škol v našem okrese 
předvedlo porotám krásné vý-
kony, které vzbudily velký ohlas. 
Úroveň soutěže byla opravdu vy-
soká, i proto porota do krajského 
kola nominovala velký počet mu-
zikantů. V tomto klání se neztratili 
ani mladí hudebníci z naší školy a 
svými výkony si 17 z nich vybojo-
valo nejen vítězství, ale především 
postup do krajského kola soutěže, 
které se uskuteční v Jičíně a Polici 
nad Metují. Absolutními vítězi se 
stali Jan Ptáček (pozoun - ZUŠ Tý-
niště nad Orlicí) v kategorii žesťo-
vých dechových nástrojů a Tereza 
Suchánková (saxofon - ZUŠ Koste-
lec nad Orlicí) v kategorii dřevě-
ných dechových nástrojů. Všichni 
účastníci soutěže, nejen muzikan-

ti, ale i jejich doprovod v podobě 
pedagogů a rodičů, si pochvalo-
valo příjemné a vstřícné prostředí, 
které pro ně vytvořili pořadatelé 
soutěže – zaměstnanci ZUŠ Týniš-
tě nad Orlicí. I touto cestou bych 
chtěl všem svým kolegům, kteří 
se podíleli jak na přípravách, tak 
i na samotné soutěži, poděkovat.  
A všem muzikantům, kteří budou 
v termínu 20. – 22. března soutě-
žit se svými vrstevníky v krajském 
kole soutěže, popřát hodně zda-
ru, co nejméně trémy a naopak co 
nejvíce radosti ze svých výkonů. 
Protože HUDBA tu radost přinášet 
má.

Mgr. Pavel Plašil

Fotografie ze soutěže naleznete 
na 2. straně obálky
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POLICIE ČR RADÍ SENIORŮM

Jak se chovat bezpečně doma

• Nikdy neotvírejte automaticky 
dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu 
vpusťte pouze ty, které dobře znáte 
nebo se vám důvěryhodně prokáží a 
sdělí vám, proč přicházejí. I na první po-
hled sympatický člověk nemusí mít vždy 
dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovu-
je jménem, ještě to neznamená, že vás 
zná. Mohl si to přečíst např. na štítku na 
dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do 
bytu!
• Na dveřích je vhodné uvádět 
jmenovku v množném čísle (Novákovi) 
nebo v mužském rodu, zvláště v přípa-
dě, že v bytě žije sama žena.
• Buďte opatrní, nevěřte každé-
mu, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, 
např. o možnost si zatelefonovat, pomoc 
při nevolnosti či předání zásilky pro va-
šeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž 
byste otevírali dveře. Pomoc zprostřed-
kujete např. přivoláním souseda, sanitky, 
apod.
• Mějte důležitá telefonní čísla 
poblíž vašeho telefonu nebo na dobře 
viditelném místě.
• Zamykejte hlavní vchodové 
dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě 
nebo rodinném domku, nezapomínejte 
zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen 
nakoupit.
• Byt zavírejte a zamykejte, i když 
jdete třeba jen k sousedce, do sklepa 
nebo s odpadky.
• Udržujte dobré a přátelské 
vztahy se svými sousedy. Požádejte je o 
jejich telefonní číslo, protože v případě 
potřeby může být jejich pomoc nejrych-
lejší.
• Čekáte-li příchod cizího člově-
ka, např. osobu reagující na váš inzerát, 
požádejte někoho z blízkých nebo přá-
tel, aby byl s vámi doma.
• Zdržujete-li se většinou doma a 
jen občas jdete někam na návštěvu, za-
volejte to svým blízkým, aby vás nehle-
dali.
• Nebuďte důvěřiví ani k různým 
podomním prodejcům, kteří nabízejí 
zdánlivě levné zboží.
• Strach o sebe má každý z nás, 
ale zdá-li se vám váš strach o sebe nějak 
nepřiměřený, promluvte si o něm s ně-
kým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv 
z černé kroniky, sledování drastických a 
nepříjemných scén v televizi nebo roz-
hovorům na téma „komu se co stalo“.

Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj 
majetek
• Pořiďte si dveřní panoramatické 
kukátko a pojistný řetízek. Panoramatic-
ké kukátko vám umožní vidět široký pro-
stor za vašimi dveřmi a díky pojistnému 
řetízku můžete vyřídit některé záležitosti 
v relativním bezpečí.

• Pokud je to možné, pořiďte si 
elektronické spínací zařízení, které samo 
v určitou dobu rozsvítí a zhasne světlo či 
televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, 
že jste doma, i když tomu tak nebude.
• Peníze můžete ukládat do ban-
ky či spořitelny. Nemějte doma více pe-
něz v hotovosti nebo velmi cenné věci, 
pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo 
zabudovaný trezor. Peníze si raději ulož-
te na účet a cennosti do bezpečnostní 
schránky v bance nebo v jiném peněž-
ním ústavu. Své cennosti si raději vyfo-
tografujte, při jejich případném odcizení 
vám tyto fotografie usnadní jejich iden-
tifikaci.
• Noste u sebe jen nezbytnou 
peněžní hotovost. Pokud potřebujete 
uložit nebo vybrat více peněz, vezměte 
s sebou raději někoho blízkého. Buďte 
ostražití jak v peněžních ústavech (ban-
ka, spořitelna, pošta), tak u peněžních 
bankomatů.
• Nikdy se před nikým nechlubte 
svým majetkem, ani s tím, kolik máte pe-
něz.
• Nepůjčujte peníze cizím lidem a 
nedávejte ani žádné zálohy podomním 
prodejcům.

Bezpečí na ulici

• Doklady, peníze, klíče a cennos-
ti nikdy nenechávejte bez dohledu. Nos-
te je v příruční uzavřené tašce nebo ka-

belce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, 
u lékaře, v restauraci, na úřadech, atd.
• Věnujte velkou pozornost své 
tašce či kabelce, zvláště v hromadných 
dopravních prostředcích, nákupních 
centrech a všude tam, kde je větší počet 
lidí.
• Peněženku ani doklady nene-
chávejte navrchu nákupní tašky nebo 
kabelky.
• Nechoďte blízko okraje vozovky 
s taškou přes rameno směrem do silnice, 
protože by vám ji mohl někdo vytrhnout 
a odcizit.
• Vyhýbejte se neosvětleným 
místům a odlehlým uličkám s minimál-
ním výskytem dalších lidí.
• Nepřijímejte nabízený dopro-
vod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
• Máte-li dojem, že vás někdo 
sleduje, přejděte na druhou stranu, zpo-
malte nebo zrychlete a přesvědčte se, 
zda je neznámý stále za vámi. Je-li to 
pravda, vyhledejte místo, kde je více lidí 
nebo nejbližší obchod či obydlí.
• V tašce můžete nosit pro své 
bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na 
vlasy nebo slzný plyn), který můžete v 
případě ohrožení také použít.
• Nechoďte v těsné blízkosti 
vchodů do domů a rohů, kde může če-
kat někdo neznámý.
• Při vstupu do domu buďte po-
zorní a nevpouštějte dovnitř nikoho ne-
známého. Ani do výtahu nevstupujte s 
neznámou osobou a raději si počkejte 
na prázdný výtah.
• Snažte se vyhnout čekání na 
liduprázdných zastávkách, zejména po 
setmění.
• V prázdném autobuse si sed-
něte poblíž řidiče, cestujete-li metrem 
nebo tramvají, nastupujte do vagonu 
nejblíže k řidiči. Ve vlaku hledejte místo 
v blízkosti dalších cestujících, a pokud je 
to možné, sedněte si blízko dveří. V pří-
padě nouze jste nejblíže únikové cestě. 
Žena by si neměla sedat do kupé, kde je 
společnost mužů, kteří se patrně znají.
• Pokud se domníváte, že vás 
někdo sleduje, nevystupujte sami na li-
duprázdné zastávce. Raději pokračujte 
v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či 
dalších cestujících.
• Nesnažte se na ulici komuko-
li pomoci tím, že se ho zastanete před 
útočníkem. Raději zavolejte přímo na 
linku tísňového volání 158.
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PORADNA

Před časem zde na tomto místě odpovídal 
na mé otázky realitní makléř Mgr. Zdeněk 
Pilbauer. Dnes jsem se jej dotázal pouze na 
to, na jaké otázky nejčastěji odpovídá a on 
vybral tyto dvě následující.

Jaký je rozdíl mezi bytovým druž-
stvem a společenstvím vlastníků?
Bytové družstvo je právnická osoba za-
ložená fyzickými osobami, nebo obcí 
apod., většinou za účelem výstavby 
bytových domů.  To pak vlastní bytový 
dům a jednotky v něm.  Bytové jednotky 
pronajímá členům družstva (družstev-
níkům) a samotní nájemci jsou majiteli 
„členských práv a povinností členů byto-
vého družstva“, tato práva mohou druž-
stevníci prodávat, respektive převádět 
na jiného občana. Tím získá nabyvatel 
i právo bydlet v převedeném bytě. Sa-
motný byt však stále fakticky zůstává 
v majetku družstva. Nemohou s ním 
nikterak nakládat a nemohou si na něj 
brát ani hypoteční úvěr.  Společenství 
vlastníků je právnická osoba založená 
majiteli bytů v daném bytovém domě a 
slouží pro správu společných částí domu 

– chodby, sklepy, střecha, fasáda. Zajiš-
ťuje též odečty vody a dalších energií, 
nebo např. provoz kotelny apod. Byt je 
ve vlastnictví konkrétní osoby a může s 
ním volně nakládat, prodávat, darovat a 
dát do zástavy. Je to byt v osobním vlast-
nictví. Společenství vlastníků vzniká po-
vinně tam, kde je dům s více než třemi 
bytovými jednotkami ve vlastnictví roz-
ličných osob.  Jednoznačně to poznáte 
na listu vlastnictví – výpis z katastru ne-
movitostí. Zde je buď majitel konkrétní 
fyzická osoba, nebo bytové družstvo. 
Tak poznáte, jestli máte byt v osobním 
vlastnictví nebo v družstevním. 

Když jsme u těch bytů, vyplatí se re-
konstruovat panelový byt, nebo kou-
pit novostavbu?
Jak už to bývá, odpověď není jednoznač-
ná. Cena panelového bytu je vždy nižší 
než cihlového. Cena bytu v novostavbě 
může být pak i dvojnásobně vyšší. Jed-
noznačně tedy pořizovací náklady u 
novostavby jsou na úplně jiné úrovni.  
Ale i byt v paneláku před rekonstrukcí 
za určitých okolností splní svůj primár-

ní účel. Poskytnout střechu nad hlavou. 
Rekonstruovat můžete postupně a tře-
ba svépomocí. Pak si můžete náklady 
rozvrhnout v čase a nebudou vás tolik 
zatěžovat. Byt může být po rekonstrukci 
velice pěkný a funkční.  Takže na první 
pohled ano, ale na druhou stranu z něj 
neuděláte nikdy moderní cihlový byt. 
Pořád bydlíte pouze v paneláku, kde 
jsou vysoké náklady na energie. Pokud je 
dům revitalizován, počítejte i s vysokým 
fondem oprav, který je naopak u novo-
stavby zanedbatelný.  Také nemůžete 
kalkulovat s tím, že při prodeji bytu ku-
pující významně ohodnotí rozsah vašich 
stavebních úprav. Cenu vám rekonstruk-
ce při prodeji příliš nenavýší. A zde je ten 
rozpor, panelový byt se vám významně 
prodražuje na druhotných nákladech a 
jeho prodejní cena spíše klesá s dobou 
životnosti panelového domu. Nakonec 
může v tomto případě platit oblíbená 
fráze z reklam – „Nejsem tak bohatý, 
abych kupoval levné věci“.

Mgr. Zdeněk Pilbauer



SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY

Zastavení č. 12
Vila architekta Františka Koška

V dnešním zastavení se vydáme do ulice Vendelína 
Opatrného, dříve Třebechovické, kde na křižovatce s uli-
cí Čapkovou nalezneme jednu z nejhezčích prvorepub-
likových vil v našem městě. Architekt František Košek, 
majitel technické a stavební kanceláře a podniku staveb 
v Týništi nad Orlicí, si vybral pro stavbu svého vlastního 
domu část zahrady patřící původně k  č.p. 293 – k dneš-
ní keramické dílně. Oddělenou část této zahrady zakou-
pil. V březnu 1923 si podal žádost o stavební povolení 
rodinného domu dle vlastního návrhu, který v podstatě 
ve své vnější pohledové podobě odpovídá dnešnímu 
stavu domu. Je úctyhodné, že se do dnešních dnů do-
chovaly na fasádě domu i původní téměř 88 let staré re-
liéfy, alegoricky zobrazující majitelovu profesi architek-
ta a stavitele. Nad původní ložnicí v patře ve směru do 
ulice dodnes stojí ozdobná věžička. Stavba domu byla 
započata 2. května 1923 a byla dokončena 22. prosince 
1923. Komise obecního stavebního úřadu se sešla dne 
23. prosince 1923 a při místním šetření shledala stav-
bu řádně dokončenou a povolila její užívání ode dne 1. 
ledna 1924. Dům obsahoval v přízemí kabinet, kancelář, 
obývací pokoj, kuchyň, WC s umývárnou, lodžii a spíž. V 
patře pokoj, ložnici, koupelnu, předsíň, záchod, půdu a 
lodžii. V podzemí prádelnu a tři sklepy. Na pozemku za 
domem byly postaveny drobné vedlejší stavby. V roce 
1929 došlo k dostavbě a rozšíření dvorních staveb, které 
obsahovaly konírnu, řezárnu, skladiště pro cementové 
výrobky, modelovnu a otevřenou kolnu pro sklad pr-
ken.
Dovolím si zacitovat krátký úryvek dobového textu z 
protokolu komise stavebního úřadu: „Komise sešla se v 
ustanovenou dobu na místě samém, zjistila, že všich-
ni známí zájemci byli k řízení správně pozváni a řízení 
správně vypsáno, načež p. stavební znalec, maje po 
ruce plány, podává tento posudek: Stavební místo, jest 
dosti prostorné a pro účelnou stavbu vhodné...“
Doufejme, že tato překrásná budova, která si v součas-
né době hledá nového majitele, si i do budoucích dnů 
zachová svůj rukopis místního architekta Františka Koš-
ka.

Text: Štěpán Tomašík
Foto z archivu Libora Koldinského
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Pohled na vilu na dobovém projektu

Zdobné reliéfy fasády

Vila architekta Františka Koška v Turkově ulici na dobové pohlednici
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HISTORICKÝ OKAMŽIK V TÝNIŠTI

Hodinový stroj z kostela brzy změní 
věž, možná už čtvrtou

Jedná se o skutečnou raritu v historii jed-
noho hodinového stroje. Nejde ani tak o 
jeho přesnost, což je nesporně to nejdů-
ležitější u měření času, ovšem o místa, 
kde všude býval a bude. Nejdříve se ale 
vraťme o necelá dvě století zpět. V Tý-
ništi nad Orlicí došlo k instalaci prvních 
věžních hodin v roce 1831 a to do nově 
postavené radniční vížky. Ta zdobila bu-
dovu zdejší radnice až do 6.11.2009, kdy 
byla v rámci kompletní rekonstrukce bu-
dovy snesena a zlikvidována. Hodinový 
stroj však již v té době v této malé vížce 
nebyl (po léta na ní ostaly pouze cifer-
níky bez ručiček). V ní sloužil a ukazoval 
čas jen do roku 1942, ve kterém došlo ke 
zvýšení kostelní věže „o hodiny“ (občané 
města si přáli, aby na ciferníky bylo vidět 
z větší vzdálenosti) a stroj byl do ní pře-
stěhován. Jeho úpravu pro nové umístě-
ní a činnost prováděla hodinářská firma
Františka Skalického z Čáslavi. Z dobo-
vých zápisů je známo, že tento starý ho-
dinový stroj byl hodně poruchový a od-
borný zásah si zasloužil. Žádné prameny 
však neuvádějí, kolik je na hodinovém 
stroji původního z radniční vížky a kolik 
věcí do něho vložil pan Skalický při jeho 
přestavbě. Když byl stroj opravován, zjis-
tilo se, že na jeho zvonu je latinský ná-

pis tohoto znění: Vetero Prague me fieri
fecit Johanes Schambera. Anno 1669. 
Zvon tedy dal ulít v uvedeném roce 
místní občan Jan Šembera u jednoho 
pražského zvonaře. Bližší podrobnosti 
se však dosud z žádných zdrojů nepoda-
řilo zjistit. Jelikož však byla radniční víž-
ka pro hodiny postavena teprve v roce 
1831, není vyloučeno, že do ní byly hodi-
ny přeneseny z jiného místa, tedy z další 
věže. O kostelních hodinách se po jejich 
instalaci vypravovaly tehdy po městě 
hotové legendy. Nový stroj tropil při 
natahování takový rámus, že prý by to 
probudilo půlku města. Hodiny se tedy v 
Týništi natahovaly v pravé poledne, aby 
zvuk vyzvánějících zvonů přerušil hluk 
způsobený jejich natahováním.
Toliko tedy trocha nutné i úsměvné his-
torie.
Na týnišťském kostele stroj již před ně-
jakou dobou dosloužil a nahradil jej 
pohon elektrický. V současné době se 
nachází v havarijním stavu a hlavně je 
nekompletní a zanedbaný. Tato situace 
se dlouhodobě nelíbila členům místní-
ho občanského sdružení - Spolku přátel 
města. V sobotu 25.2.2012 došlo koneč-
ně na jeho snesení z kostelní věže, které 
bylo v důsledku malého úzkého prosto-
ru a točitého schodiště velmi náročné. 
Bylo nutné vzít v potaz nejen určitou his-
torickou hodnotu a možnost dalšího po-

škození, ale především jeho hmotnost. 
Spolkaři připravují alespoň částečnou 
repasi a následnou instalaci ve svých 
atraktivních prostorách galerie a muzea 
ve Vodárenské věži, kde již jeden prvo-
republikový funkční hodinový stroj mají 
a návštěvníkům jeho chod ukazují. Jsou 
zde k vidění i ciferníky a po letech zno-
vu objevené původní ručičky z radniční 
věže, které členové spolku taktéž zacho-
vali pro budoucnost. Snad tedy tento 
nový přírůstek bude pro občany k vidění 
již při slavnostním otevření letošní letní 
sezóny v sobotu 9.června 2012. No a je-
likož město Týniště již více věžemi nedis-
ponuje, tak s největší pravděpodobností 
pouť stroje ve třetí (možná však čtvrté), 
tedy vodárenské věži, skončí a zůstane 
tu němým svědkem v historii věžních 
hodin ve městě.
Na závěr bych chtěl říci, že někteří čle-
nové spolku se i nadále zabývají historií 
tohoto stroje a upřesňují fakta na zákla-
dě badatelských aktivit. Na kompletní a 
detailnější text si tedy čtenáři a přízniv-
ci místních dějin ještě chvilku počkají. 
Spolkaři jej po jeho dokončení chtějí vy-
dat v dalším čísle svého Sborníčku Spol-
ku přátel města Týniště nad Orlicí.

Foto a text Libor Koldinský (s použitím 
dobových materiálů)

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 spo-
jitost 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

Nové dotační výzvy z Programu rozvoje venkova budou brzy vyhlášeny

KOSTELECKÉ HORKY. V polovině dubna bude vyhlášena 6. výzva z dotačního programu Program rozvoje 
venkova - osa LEADER. Tuto výzvu vyhlašuje občanské sdružení NAD ORLICÍ v souladu se Strategickým 
plánem s názvem LEADER. Zpravodaj města Týniště nad Orlicí se dotázal na podrobnosti Bc. Martiny Lo-
rencové, administrátorky projektů LEADER a finanční manažerky projektu venkovských škol z místní akční
skupiny NAD ORLICÍ.

„O finanční dotaci se mohou ucházet obce z území Kostelecka, Choceňska, Týnišťska a Třebechovicka, je-
jichž mapa je vlastně územím MAS pro tuto oblast a nachází se včetně dalších informací na našem webu  
www.nadorlici.cz. Podpora je realizována formou zpětného proplácení uznatelných nákladů, projekty je 
třeba tedy nejprve plně profinancovat z vlastních zdrojů a teprve poté žádat o proplacení na základě od-
povídajících dokladů. Celkový objem rozdělovaných prostředků bude pro tuto výzvu v částce 3.835.000,- 

Kč. Žadateli mohou být obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní neziskové organizace, případně občanská sdružení, obecně prospěšné organiza-
ce, církve a jejich organizace, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce. Dále to mohou být u některých částí výzvy zemědělci a podnikatelé 
v oblasti cestovního ruchu nebo i majitelé či nájemci lesů.“ upřesňuje Bc. Martina Lorencová.

Za Zpravodaj města se ptal Libor Koldinský



OBRAZEM ZE STĚHOVÁNÍ HODINOVÉHO STROJE



ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí. Adresa redakce : Tyršovo náměstí 478, IČO 42886139, 517 21  Týniště nad Orlicí . Telefon :  494 337 330, fax : 494371029, E-mail : cizkova@tyniste.cz. 
Šéfredaktor : Libor Koldinský, mobil 603 450 213, E-mail : bohae@seznam.cz. Redakční rada : Petra Čížková, Libor Stolín, Jan Dušek. Technická příprava a sazba 
: Jan Dušek. Objednávka inzerce přímo v Kulturním centru nebo na tel. 775 102 260, popř. na  libor.stolin@seznam.cz . Příspěvky včetně fotografií v dobrém
rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu bohae@seznam.cz  pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne 
každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za 
obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení 
vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 
11923. Tisk : AG TYP Kostelec nad Orlicí. Náklad 650 výtisků. Foto na titulní straně: Jan Handrejch, www.handrejch.com 

FOTOGRAFIE Z AKCÍ DDM SLUNÍČKO


