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Vážení čtenáři,

v  době, kdy čtete tyto řádky, je, 
pevně věřím, nový ROZPOČET 
MĚSTA pro rok 2015 schválen. 
Stalo se tak na řádném zasedání 
zastupitelstva dne 23. 3. 2015, kde 
jste měli, vy občané, plné právo se 
k  navrženému rozpočtu vyjádřit. 
Měli jste možnost do pracovních 
návrhů rozpočtu na Městském úřa-
dě nahlédnout, jakož i  na úřední 
desku, kde návrh rozpočtu pro rok 
2015 byl k dispozici již 15 dní před 
projednáváním na řádném zasedá-
ní zastupitelstva. Určitě jste využili 
i  možnosti v  průběhu celého roku 
svá přání a požadavky konzultovat 
se svými zastupiteli dle příslušné 
politické strany, kontaktovat v této 
věci starostku města, místostarosty 
a členy rady města či přímo úřední-
ky našeho města.

Všichni ti, kdo nás kontaktova-
li a  své požadavky nám předložili, 
ať to byli již výše uvedení vaši zá-
stupci - zastupitelé, radní, ředitelé 
příspěvkových organizací, zástupci 
spolků a  sdružení, zástupci spor-
tovního klubu i  vy občané města, 
všem jsme vyhověli a  do návrhu 
rozpočtu jsme vaše reálné poža-
davky zapracovali. Pracovní návrh 
byl mimo jiné také projednán dne 
2. 3. 2015 na pracovní schůzce za-
stupitelů obce a  členů fi nančního 
výboru.

Děkuji tímto všem, rozumně 
smýšlejícím a  aktivním občanům, 

úředníkům a politikům, kteří se na 
tvorbě rozpočtu zodpovědně podí-
leli a  že se rozpočet stal skutečně 
záležitostí veřejnou.

Dále děkuji všem, kterým kvalita 
života v Týništi nad Orlicí není lho-
stejná, a  posouvají dějiny Týniště 
a okolních obcí smysluplně dopře-
du ke spokojenosti nás všech.

Ing. Jana Galbičková, starostka

Významné investiční a nein-
vestiční akce zařazené do roz-
počtu města Týniště nad Orlicí 
pro rok 2015

Vážení spoluobčané,
zajímá vás, kam město Týniště 

nad Orlicí plánuje v  letošním roce 
investovat fi nanční prostředky?

Skončilo tříměsíční období roz-
počtového provizoria, kdy nebylo 
možné investovat, a  jsem velice 
ráda, že vás dnes mohu sezná-
mit s  významnými akcemi, které 
uskutečníme. Doufám, že i  počasí 
nám bude nakloněno a dokončíme 
vše, co jsme si naplánovali. Děkuji 
všem, kteří své požadavky zařadili 
do rozpočtu a zajímají se o vzhled 
a kvalitu života v našem městě.

Mimo běžné opravy a  údržbu 
nás v roce 2015 čeká:

Týniště nad Orlicí:
• Rekonstrukce komunikace
 Zvoníčkova – Pod stávkem
• Studie na zřízení lesoparku
 Voklik
• Projektová dokumentace na
 revitalizaci městského parku
• Plynofi kace ubytovny Modrák
• Oprava hřbitovní zdi a chodníčků
 na hřbitově

Oprava domů:
• Náměstí č. p. 234 – víceúčelový
 objekt
• Č. p. 202 Dělnický dům – oprava
 topení, stropu
• Srub v parku
• Objekty - sklad a archiv na dvoře
 MÚ
• Č. p. 312 - Obřadní síň

• Opravy bytového fondu: č. p. 400,
 č. p. 485, č. p. 784, č. p. 786
• Poliklinika: oprava a  údržba ob-

jektu – nová okna a dveře, výmě-
ny PVC, rekonstrukce sociálního 
zařízení na dětském oddělení

• Oprava chodníků: Náměstí – 
chodník u pošty, Palackého, Du-
kelská, U hřbitova

Mateřská škola Město:
• Oprava školního dvora a  nové 

chodníky před školkou
• Sporák a nerezová skříň
• Nové osvětlení chodeb

Mateřská škola U Dubu:
• Sporák, herní prvky
• Zateplení MŠ včetně fasády a ba-

revného provedení
• Nové koberce
• Bezpečnostní kamery
• Vnitřní žaluzie

Základní škola:
• Rekonstrukce zbývající části
 střechy
• Projektová dokumentace na
 rekonstrukci školního hřiště

Základní umělecká škola:
• Oprava schodů a výsadba zeleně
 před ZUŠ
• Údržba střechy

Dům dětí a mládeže:
• Nákup 10 ks počítačů
• Oprava a údržba objektu
 a zahrady
• Oprava střechy a oprava krovů

Městská knihovna:
• Oprava a barevná úprava fasády
• Oprava terasy, plotu a altánu
• Výměna osvětlení na chodbách

Kulturní centrum:
• Dovybavení Kulturního centra

Geriatrické centrum:
• Zastřešení vchodu
• Výměna oken
• Oprava příjezdu ke kuchyni

Služby města:
• Nákup traktoru
• Oprava střechy garáží
• Nová brána do areálu

Hasiči:
• Stožár na sušení hadic
• Šatnové skříňky
• Nové dveře a okna

Sportovní klub:
• Rekonstrukce povrchu fotbalové-

ho hřiště Olšina – spoluúčast na 
dotaci

• Rekonstrukce zábradlí a střídaček 
fotbalového hřiště Olšina

• Likvidace „schodů“ za kuželnou
 na atletickém stadionu

Křivice
• Královéhradecký kraj plánuje re-

konstrukci komunikace Křivice - 
Lično

• Město Týniště opraví chodníky 
podél komunikace Křivice -

 Lično
• Studie cyklostezky Křivice -
 Týniště n. O.
• 3 ks turistické a orientační
 nástěnky
• Výměna oken na obecním domě
• Čištění kanalizace
• Veřejné osvětlení - doplnění

Štěpánovsko
• Oprava zóny U křížku
• Oprava fasády a barevné provede-

ní domu osadního výboru
• Zřízení odpočinkového místa 

pod lipou U křížku
• Čištění kanalizace
• Výměna dveří domu osadního 

výboru - protipovodňový sklad
• Zadání projektové dokumentace 

na opravu silnic

Petrovice
• Dvě nové autobusové zastávky
• Úprava zázemí pro tříděný odpad
• Čištění kanalizace
• Rekonstrukce a doplnění veřejné-

ho osvětlení a rozhlasu
• Oprava komunikací

Rašovice
• Čištění kanalizace
• Oprava plotu zahrady u domu
• Osadního výboru
• Oprava dětského hřiště

Ing. Jana Galbičková
starostka

Vážení 
občané,

sháníte ve 
svém okolí fi r-
mu, která vám 
pomůže s  va-

ším problémem?
Na městských webových 

stránkách, které v blízké době 
dostanou novou tvář, www.ty-

niste.cz zadejte v levém banne-
ru - Firmy a  služby v  našem 
městě a  najdete zde množství 
fi rem, řemeslníků a společnos-
tí působících v  našem městě. 
Pro přímý kontakt zadejte 
http://www.ziveobce.cz/tynis-
te-nad-orlici_c576859 a portál 
Živé obce.cz vám poskytne 
okamžité a užitečné informace 

o zde působících fi rmách. Por-
tál podporuje spolupráci míst-
ní samosprávy - Města Týniště 
nad Orlicí a místních podnika-
telů. V roce 2011 Město Týni-
ště nad Orlicí za tuto aktivitu 
obdrželo certifi kát Živé město.

Ing. Jana Galbičková, 
starostka

Kontakt na PODNIKATELSKÉ FIRMY v Týništi nad Orlicí a okolních obcích

Rozpočet města
Týniště n. O.
pro rok 2015
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Starostka města Ing. Jana Gal-
bičková nechala na podnět rodi-
čů, kteří mají obavy o  bezpečnost 
svých dětí, které navštěvují základ-
ní školu, zřídit dopravní omezení 
rychlosti vozidel projíždějících ko-
lem budovy školy. Umístěním do-
pravní značky, která zakazuje vozi-
dlům překročit rychlost 30 km/h, 

se výrazně sníží riziko nebezpečí, 
které hrozí dětem při případném 
střetu s automobilem.

Dalším bezpečnostním prvkem 
je umístění kamer na budovu ma-
teřské školy U  Dubu, které budou 
monitorovat bezprostřední okolí 
školky.

Z  přehledu hospodaření roku 
2014 vyplývá, že dopadlo o  něco 
lépe, než rozpočet předpokládal. 
K 31. 12. 2014 zbylo na účtech měs-
ta více než 34,5 milionu korun.

I  po odečtení všech smluvních 
fi nančních závazků, které zbývá 
v  roce 2015 doplatit za dokončení 
rekonstrukce Kulturního (Obecní-
ho) domu, zbývá více než 17 mili-
onů korun,

které bylo možno zapojit do roz-
počtu roku 2015 na realizaci nově 
plánovaných akcí.

Potěšitelné je i  to, že do nového 
volebního období vstupuje město 
bez dluhů. To znamená,

že z  rozpočtu města nebudou 
spláceny žádné úvěry, či jiné závaz-
ky.

Jsme jedním z mála měst v širo-
kém okolí, které to mohou konsta-
tovat.

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je 
již zřejmě schválen rozpočet na rok 
2015. Myslím, že byl tvořen zodpo-
vědně a  s  dostatečnými vnitřními 
rezervami, takže je možno předpo-
kládat, že hospodaření města bude 
v tomto trendu pokračovat.

Ing. Jaroslav Matička,
předseda fi nančního výboru

Pro bezpečnost vašich dětí Hospodaření
našeho města je zdravé

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

I. splátka do 30. dubna splátka do 31. října
 
Roční sazba místního poplatku na rok 2015 činí Kč 600,– za osobu

Místní poplatek je možno uhradit:
hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech:

pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

 v pátek je pokladna uzavřena

bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800
variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz,
nebo na tel. čísle 494 337 353

POZVÁNKA
STAROSTKA MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ZVE

PODNIKATELE, ŘEMESLNÍKY, MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY A JEDNATELE PRÁVNICKÝCH FIREM

NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
KTERÉ SE USKUTEČNÍ

VE STŘEDU 15. 4. 2015 OD 16 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ v Týništi nad Orlicí

Program:
Přivítání • Podnikatel a Město Týniště nad Orlicí • Představení regionálních produktů a služeb

Možnosti spolupráce Firma - Město • Možnosti čerpání a podávání žádostí o dotace
Okresní hospodářská komora Rychnov nad Kněžnou • Diskuse

Prohlídka nového Kulturního domu
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Na základě připomínek týnišť-
ských občanů k  současnému neu-
těšenému stavu hřbitova starostka 
města Jana Galbičková zřídila pra-
covní tým složený ze zaměstnanců 
městského úřadu, který kontroloval 
reálný stav a  opodstatněnost stíž-
ností obyvatel města. Pan Z. Hejna 
za odbor správy majetku se zaměřil 
na současný stav hřbitova po strán-
ce stavební – opěrné zdi, chodníčky, 
funkčnost a estetický vzhled kašen, 
rozpadající se sochu Krista a  okolí 
hřbitova, především chodník podél 
hřbitova směrem k  čerpací stanici. 
Pan J. Urbánek za odbor životního 
prostředí se kriticky pozastavil nad 
neutěšeným - neupraveným stavem 
travní plochy a chodníčků mezi hro-
by, systémem vysazování dřevin ob-
čany k hrobům, systémem likvidace 
odpadků a  nedostatečným počtem 
popelnic při vchodu na hřbitov, 

neutěšeným stavem posypové louč-
ky, poškozováním lip při vstupu na 
hřbitov, kontroloval stav a  pohle-
dem i  zdraví vzrostlých lip podél 
hřbitovní zdi. Pan J. Paštika, tajem-
ník MÚ kontroloval ustanovení ná-
jemní smlouvy a jejich dodržování, 
včetně Provozního řádu hřbitova. 
Jednou z  oprávněných kritik obča-
nů byla mimo jiné i  nedostupnost 
WC při obřadní síni v době otevření 
hřbitova.

Starostka města vyvolala jednání 
s  novým nájemcem a  doporučila 
nedostatky odstranit v  co nejkrat-
ším termínu. Pozvala také k odstra-
nění závad velitele městské policie 
pana M. Štěpánka, aby kontaktoval 
podnikatele, kteří poškozují svými 
reklamními letáky lípy při vstu-
pu na hřbitov. Záležitost bude MP 
řešena odstraněním letáků a  do-
mluvou, vyhrazením prostoru při 
vchodu pro tuto reklamní činnost 
(nástěnka) a  při opakování výlepů 
bude uložena pokuta. Nedostatky 

stavebního rázu byly zapracovány 
do rozpočtu města Týniště n. O. pro 
rok 2015: postupně budeme hava-
rijní stav zdí opravovat včetně reali-
zace dalších chodníčků ze zámkové 
dlažby. Jakmile budou hlavní chod-
níčky kompletně realizovány, což 
předpokládáme v  průběhu příštího 
roku, zvýšíme počet odpočinkových 
laviček a zaměříme se na opravu so-
chy Krista, včetně opravy či nahra-
zení dvou vodních zdrojů (kašen) 
za nové.

V době, kdy k této kontrole hřbi-
tova z  naší strany došlo, nájemce 
požádal o úpravu nájemní smlouvy 
z důvodu změny v jeho identifi kač-
ních údajích z důvodu transformace 
do nové společnosti. Město Týniště 
n. O. vyhlásilo záměr na pronájem 
týnišťského a  křivického hřbitova. 
Jako jediný zájemce se přihlásila fi r-
ma CHARON - JITKA FILIPOVÁ, 
s.r.o., se kterou byla uzavřena nová 
nájemní smlouva za podmínek zo-
hledňujících zájmy města Týniště n. 

O. včetně zapracování připomínek 
od občanů a pracovního týmu MÚ.

Někteří občané nás žádají, aby-
chom vykáceli hřbitovní lípy z  dů-
vodu znečišťování jejich hrobů. 
Musím zde konstatovat, že odbor ži-
votního prostředí ani pracovní tým 
MÚ vzhledem ke zdraví stromů toto 
nedoporučuje a  je jen na nájemci 
hřbitova společnosti CHARON – 
JITKA FILIPOVÁ, s.r.o., jak úklid 
v okolí hrobů zajistí, nakolik mu to 
ukládá nová nájemní smlouva.

Pro úplnost dodávám adresu 
včetně kontaktů na novou společ-
nost, provozující v Týništi nad Or-
licí pohřebnictví.

CHARON – JITKA FILIPOVÁ, 
s.r.o.,

Vrchlického 312, 517 21 Týni-
ště nad Orlicí. Tel: 603 229 333, 
604 250 333, e-mail: info@ajf-cha-
ron.cz, charon@tiscali.cz

www.charon.cz
Ing. Jana Galbičková

starostka města

Naše město se již dlouho zabý-
vá tříděním bioodpadu. Občan 
může vytříděný bioodpad odložit 
na sběrném dvoře, sběrném mís-
tě anebo v  obcích při mobilním 
svozu. Od letošního roku je dána 
povinnost třídit bioodpady i ze zá-
kona. Jak je všeobecně známo, je 
a  do budoucna i  bude nejdražším 
nakládání se směsným komunál-
ním odpadem a  přitom statistiky 
mluví o tom, že je ve směsném ko-
munálním odpadu až 40 % biolo-
gicky rozložitelného odpadu. Tato 
skutečnost se samozřejmě odráží 
i na ekonomice nakládání s odpady 
a tím na výši poplatků pro jednot-
livé občany.

Město má zájem neustále zlep-
šovat podmínky občanům pro 
možnost zapojení se do třídění 
a  jedním z těchto cílů je v součas-

né době nakládání s  bioodpadem. 
Jsou známy různé možnosti naklá-
dání s bioodpady, jako je ukládání 
do speciálních popelnic a  zřízení 
pravidelného svozu, nebo zřízení 
více sběrných míst pro možnost 
odkládání, různé způsoby kompos-
tování, eventuálně kombinace těch-
to způsobů. Každý zvolený způsob 
přináší rozdílnou fi nanční nároč-
nost. Ekonomicky nejméně nároč-
ným způsobem se jeví komposto-
vání v  domácnostech. Tato cesta 
ovšem přináší nutnost zapojení co 
největšího množství domácností 
do tohoto procesu. Tento způsob je 
pravděpodobně nejlepším řešením 
udržitelnosti stávajících nákladů na 
nakládání s odpady a tím i na výši 
poplatků, které se dotýkají každého 
občana.

Připravujeme pro vás anketu, 
kdy budou domácnosti obeslány 
anketními lístky, kde bude mož-
nost vyjádřit se k  dané problema-
tice a  připojit se k  navrženému 
systému nakládání s  bioodpady. 

Od výsledku ankety se bude odvíjet 
i  rozvoj způsobu nakládání s  bio-
odpadem ve městě a obcích. Tento 
článek vám dává možnost zamyslet 
se v  předstihu nad tímto tématem 
a následně se v co největším počtu 
zapojit do připravované ankety. Dá 
se říct, že zapojením se do ankety 
má každý občan možnost bezpro-
středně ovlivnit výši poplatků za 
nakládání s odpady.

Závěrem musím samozřejmě 
vyzvednout i  ekologický význam 
maximálního třídění nejenom bio-
odpadů, ale všech odpadů a  tím 
i  jejich zpětného využívání. Třídě-
ním šetříte sebe a životní prostředí, 
ve kterém žijeme.

PROTO TŘIĎTE ODPADY 
V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE!!!

Za Město Týniště nad Orlicí
Josef Urbánek, OŽP

Týnišťský hřbitov

Nakládání
s bioodpady v našem 

městě a obcích
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Schvaluje:

Dodatek č. 4 k  pojistné smlou-
vě se společností Kooperativa, a.s. 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 
665/21, 186 00 Praha 8, ČR a pově-
řuje starostku města Ing. Galbičko-
vou podpisem tohoto dodatku.

Ing. Jana Galbičková, starostka
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Schvaluje:

Pronájem části pozemku p.č. 
2036 o výměře 1485 m2 pro *** za 
cenu 300 Kč/rok od 01.  03.  2015 
a  ukládá starostce města smlouvu 
podepsat.

Pronájem části pozemku p.č. 
2036 o  výměře 235 m2 pro *** za 
cenu 2 Kč/m2/rok od 01.  03.  2015 
za účelem pronájmu pozemkujako 
zahrádky a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

Pronájem části pozemku p.č. 
2036 o  výměře 223 m2 pro *** za 
cenu 2 Kč/m2/rok od 01. 03. 2015 
za účelem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

Pronájem části pozemku p.č. 
2036 o  výměře 130 m2 pro *** za 
cenu 2 Kč/m2/rok od 01. 03. 2015 
za účelem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

V  souladu s  rozpočtovým pro-
vizoriem nezbytný provozní výdaj 
na provedení nočního měření hlu-
ku včetně cesty a  akreditovaného 
protokolu za účelem kolaudačního 
řízení na akci,Stavební úpravy kul-
turního domu v Týništi nad Orlicí, 
kompletní rekonstrukce a  moder-
nizace stávající budovy“ ve výši 
10 000 Kč, které provede Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 
pracoviště Hradec Králové.

Smlouvu s fi rmou CEREK – evi-
dence jízdních kol, s.r.o., se sídlem 
Praha 2, Vinohradská 2165/48, Vi-
nohrady a ukládá starostce smlou-
vu podepsat.

V souladu s rozpočtovým provi-
zoriem nezbytný provozní výdaj na 
uzavření servisní smlouvy (Doda-
tek č. 1) s fi rmou KONE, a.s., Praha 
na zprovoznění výtahu za účelem 
zahájení kolaudačního řízení na 
akci „Stavební úpravy kulturního 
domu v  Týništi nad Orlicí - kom-
pletní rekonstrukce a modernizace 

stávající budovy“ ve výši 1.136,19 
Kč/měsíčně včetně DPH a  ukládá 
starostce města smlouvu podepsat.

Soudně vymáhat prostřednic-
tvím právní fi rmy dluhy vzniklé 
z  pronájmu bytů, nakolik výzvy 
města Týniště nad Orlicí, splátkové 
kalendáře, osobní domluvy s dluž-
níky selhaly.

Prodloužení nájemní smlouvy 
p. *** na tři měsíce tj. od 1.  3. do 
31. 5. 2015 a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

Prodloužení nájemní smlouvy 
p. *** na tři měsíce tj. od 1.  3.  – 
31. 5. 2015 a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

Prodloužení nájemní smlouvy 
p. *** na tři měsíce tj. od 1.  3. do 
31. 5. 2015 a ukládá starostce města 
smlouvu podepsat.

Prodloužení nájemní smlouvy 
p. *** na období od 9.  3.  2015 do 
31. 3. 2016. a ukládá starostce měs-
ta smlouvu podepsat.

Převod členství a členských práv 
v Bytovém družstvu Sitiny mezi p. 
*** a ukládá starostce města novou 
nájemní smlouvu podepsat.

Smlouvu o  veřejných službách 
v  přepravě cestujících ve veřejné 
linkové osobní dopravě k  zajištění 
městské autobusové dopravy v Tý-
ništi nad Orlicí a  ukládá starostce 
města smlouvu podepsat.

Nominaci členů Povodňové ko-
mise.

Vzhled a  umístění reklamních 
poutačů na objektu Dělnický dům 
pro p. Ivo Nedvídka.

DDM dle § 31 odst. 2a) zákona č. 
250/2000 Sb. čerpání fondu investic 
ve výši 4 481 Kč na vybudování za-
hradního totemu.

Pronájem počítačové učebny 
v  prostorách DDM pro Autoškolu 
Jindřich Vávra, dle přílohy a  plat-
ného ceníku pro rok 2015 a spotře-
bované energie.

V  souladu s  rozpočtovým pro-
vizoriem nezbytný provozní výdaj 
na revizi tlakových lahví v objektu 
JSDH Týniště nad Orlicí ve výši 
1800 Kč včetně DPH.

Vzala na vědomí:

Zápis z  jednání bytové komise 
o  případném přidělení volných 
bytů vybraným žadatelům o měst-
ský byt a  ukládá starostce města 
smlouvy podepsat vybraným žada-
telům.

Bere na vědomí harmonogram 
vyhlášených termínů:

2.  3.  2015 od 16 hod. v  Kultur-
ním centru: Pracovní jednání ZM 
– Rozpočet 2015 (společně se zase-
dáním Finančního výboru)

9. 3. 2015 Zasedání RM v kance-
láři starostky města

23. 3. 2015 od 16 hod v Kultur-
ním centru: Řádné zasedání ZM

30. 3. 2015 od 16 hod v Kultur-
ním centru: Veřejné projednávání 
nového územního plánu.

Požadavek DSO Poorlicka – 
údržba cyklotras DSO Poorlicko 
a ukládá ředitelce Služeb města jed-
nat se předsedou DSO p. Kratěnou 
o podmínkách vedoucích k uzavře-
ní smlouvy s DSO.

Zápis z  jednání osadního výbo-
ru Štěpánovsko a ukládá projednat 
30. 3. 2015 na veřejném projedná-
vání územního plánu připomínky 
k  těžbě štěrkopísku a  plánované 
výstavby 43 rodinných domků, a to 
z  důvodu špatné dopravní infra-
struktury.

Informaci starostky města ve 
věci „Rekonstrukce chodníků loka-
lity 5,6,7,9 a ukládá starostce města 
požádat o stanovisko Krajský úřad 
KHK ve věci narovnání majetko-
právních vztahů.

Informaci Svazku obcí Dolní 
Bělá o ukončení členství Města Tý-
niště n. O. k 31. 3. 2015 z důvodu 
tříměsíční výpovědní lhůty a uklá-
dá starostce města zařadit do roz-
počtu částku ve výši 1.250 Kč, což 
je poměrná část ročního fi nanční-
ho příspěvku za období 1-3/2015 
- tedy do doby ukončení členství. 
Roční výše poplatku je 5. 000 Kč.

Zápis z  jednání kontrolního 
výboru, kde pan Koldinský dává 
podnět k posouzení bodu 17 ZM ze 
dne 15. 12. 2014.

Zápis ze stavební komise usku-
tečněné dne 26. 01. 2015.

Současný stav kolaudačních říze-
ní Kulturního centra.

Zprávu o  bezpečnostní situaci 
za II. pololetí roku 2014 Policie ČR 
a ukládá příspěvek zařadit do zpra-
vodaje 4/2015.

Plán činnosti SK Ontario a uklá-
dá starostce města jednat se zá-
stupci SK o  snížení nájemného za 
pronájem tělocvičny U Dubu z dů-
vodu podpory činnosti této nezis-
kové organizace a  přerozdělování 
fi nančních prostředků města.

Rozsudek jménem republiky po-
daný proti *** ve výši 23 642 Kč.

Souhrnné výsledky kontroly KÚ 
KHK za tříleté období 2011 - 2013 
provedené na Městském úřadě 
s konstatováním - bez závad.

Zamítá:

Smlouvu o zprostředkování pro-
deje Objektu občanské vybavenosti 
v Rašovicích se společností Štěpán 
Tomašík – reality Rychnovsko.

Žádost pana p. *** na odkoupení 
výše uvedené nemovitosti za cenu 
250 000 Kč.

Žádost pana *** na odkoupení 

bytu v ulici Družstevní č. 875, v Tý-
ništi nad Orlicí.

Ukládá:

Zařadit do jednání ZM žádost 
paní Sylvy Vrabcové o zrušení do-
pravní značky „Zákaz zastavení“ 
před domem č.p. 314, TGM, Týniš-
tě nad Orlicí.

Zařadit do jednání ZM žádost 
IKP Consulting Engineers, s.r.o., na 
trvalý nebo dočasný zábor pozem-
ků dle přílohy v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí z  důvodu zvýšení kapacity 
trati Týniště nad Orlicí - Častolovi-
ce – Solnice.

Zařadit do jednání ZM smlouvu 
o  účelovém fi nančním příspěvku 
z  rozpočtu města pro MAS NAD 
ORLICÍ, o.p.s. ve výši 60 – 120 tis. 
Kč.

Správnímu odboru města vypsat 
záměr na prodej Objektu občanské 
vybavenosti v  Rašovicích za pod-
mínky prodeje nejvyšší nabídce.

Zařadit do jednání ZM následu-
jící fi nanční prostředky pro: Gla-
mis Company, s.r.o., na pořádání 
třetího ročníku akce Rap – Air 
2015 ve výši 5000 Kč, MC Ratolest, 
příspěvek na činnost 20 000 Kč, Tě-
locvičná jednota SOKOL, příspě-
vek na činnost 60 000 Kč, ZŠ a MŠ 
PROINTPO na neinvestiční výdaje 
pro Adama Absolona a Artura Ab-
solona, Na Bělidle 945, Týniště nad 
Orlicí ve výši 5000 Kč, OS Ontário, 
příspěvek na činnost ve výši 15 000 
Kč, Sbor dobrovolných hasičů pří-
spěvek na činnost ve výši 13 000 
Kč, TJ Sokol Křivice, příspěvek na 
činnost ve výši 50 000 Kč.

Zařadit do jednání ZM dopl-
nění bodu do usnesení ze dne 
15. 12. 2014 tj. neschválení fi nanč-
ního příspěvku na mobilní služby.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Pozvat na příští zasedání RM ře-

ditele příspěvkových organizaci ve 
věci obhajoby účetních uzávěrek za 
rok 2014.

Termín : 9. 3. 2015
Odpovídají: Ředitelé PO
Řediteli Kulturního centra před-

ložit RM podmínky, pravidla a ce-
ník pronájmu v novém KC pro rok 
2015.

Termín: 9. 3. 2015
Odpovídá: Ředitel KC
Odboru správy majetku města 

řešit opakované poškozování Vo-
dárenské věže sprejery.

Termín: 31. 3. 2015
Odpovídá: Z. Hejna
Vydat Obecně závaznou vyhláš-

ku na zákaz podomního prodeje 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Termín: 13. 3. 2015
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Usnesení č. 10
z jednání Rady města

Týniště n. O. ze dne 10. 2. 2015

Usnesení č. 11
z jednání Rady města

Týniště n. O. ze dne 23. 2. 2015
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Řediteli KC, řediteli ZUŠ, Ing. 
Ládrovi jednat o  prodloužení ter-
mínu trvání akce do 24 hodin 
a místa uskutečnění SF Tyršovo ná-
městí – před divadlem.

Termín: 13. 3. 2015
Odpovídá: Libor Stolín

Ing. Jana Galbičková, strarostka 
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Schvaluje

V souladu s rozpočtovým provi-
zoriem nezbytný provozní výdaj na 
úpravu EPS odebráním 2 ks požár-

ních detektorů v KD v Týništi nad 
Orlicí od fi rmy SECURITY PART-
NER, s.r.o., Praha za účelem zahá-
jení kolaudačního řízení na akci,  
Stavební úpravy kulturního domu 
v Týništi nad orlicí – kompletní re-
konstrukce a modernizace stávající 
budovy“ ve výši do 8 000 Kč.

Ing. Jana Galbičková, strarostka 
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

V měsíci lednu 2015 bylo prove-
deno vyhodnocení bezpečnostní 
situace za období druhého pololetí 
roku 2014. Obvodnímu oddělení 
Týniště nad Orlicí náleží služební 
obvod o  rozloze 146 km čtvereč-
ných s 13766 obyvateli.

K 31. 12. 2014 bylo na OOP Tý-
niště nad Orlicí šetřeno celkem 144 
trestných činů, přičemž jejich ob-
jasněnost je 57,41 %. Objasněnost 
trestných činů za celý Územní od-
bor Rychnov nad Kněžnou je 65,10 
%.

Ve druhém pololetí roku 2014 

bylo na zdejším obvodním oddě-
lení evidováno celkem 52 trestných 
činů. Z tohoto počtu bylo v katast-
ru města Týniště nad Orlicí prová-
děno šetření k 28 trestným činům, 
přičemž v 11 případech se podařilo 
zjistit pachatele.

V  katastru města Týniště nad 
Orlicí dochází zejména k  majet-
kové trestné činnosti. V  několika 
případech se jednalo o kapesní krá-
deže na ptačích trzích, dále krádeže 
vloupáním do vozidel, krádeže věcí 
na železnici a  z  rekreačních chat. 
V měsíci listopadu se podařilo prá-
vě na ptačích trzích zadržet pacha-
tele dvou kapesních krádeží peně-
ženek. Jednalo se o občana Polska. 
V  tomto případě bylo využito tzv. 
zkrácené přípravní řízení, kdy je 
pachatel předán, po zadokumen-
tování případu, soudu do 48 hodin 
od zadržení. Pachatel byl tedy tak-
řka obratem za svůj čin Okresním 
soudem v Rychnově nad Kněžnou 
odsouzen.

V ostatních případech se jedna-
lo o  případy ohrožení pod vlivem 
návykové látky, maření výkonu 
úředního rozhodnutí a  vykázání, 
zanedbání povinné výživy a  pod-
vodům páchaným prostřednictví 
internetu.

Pokud se jedná o  přestupky, za 
rok 2014 policisté z  obvodního 
oddělení prováděli šetření k  406 
přestupkům, z  toho bylo 182 pře-
stupků vyřešeno v blokovém řízení.

Za druhé pololetí roku 2014 bylo 
evidováno 221 přestupků, z  toho 
108 přestupků vyřešeno v  bloko-
vém řízení. V  katastru obce Týni-
ště nad Orlicí bylo spácháno 50 
přestupků, nejvíce přestupků bylo 
v Týništi nad Orlicí proti občanské-
mu soužití, proti majetku a  proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu.

Z  výše uvedených statistických 
údajů lze konstatovat, že počty pro-
tiprávních jednání se snižují. Tak 
tomu je i  rámci celé České repub-

liky. Z  této celorepublikové statis-
tiky nevybočuje ani fakt stoupající 
trestné činnosti páchané prostřed-
nictvím internetu.

 
Naše Obvodní oddělení – Týni-

ště nad Orlicí se v minulých letech 
potýkalo s  nedostatkem policistů. 
Nicméně v průběhu roku 2014 bylo 
zdejší oddělení posíleno o nové po-
licisty. Ti však budou zařazováni do 
přímého výkonu služby v průběhu 
roku 2015. Kromě běžné policejní 
činnosti byly uskutečněny i  pre-
ventivní besedy s  dětmi mateřské 
školky, základní školy v Týništi nad 
Orlicí a  mezi důchodci. Rovněž 
se aktivně podílíme na dopravně 
bezpečnostní výchově dětí ve spo-
lupráci s  Městskou policií Týniště 
nad Orlicí i  Domu dětí a  mládeže 
v Týništi nad Orlicí.

Kontaktní spojení 974536721, 
služební mobil: 727871812, e-mail: 
rk.tyniste@pcr.cz

npor. Zdeněk Šimon

Již tradičně se petrovický obecní dům stane 
na jaře místem reje masek a dětského smíchu. 
Nejinak tomu bylo i  v  roce letošním. Tento-
krát byl karneval pro děti uspořádán v sobotu 
28. února. Pro děti bylo připraveno několik her, 
například házení bonbónů na klauna, židličko-
vá, stavění puzzle nebo pohybové hry. Za své 
krásné výkony si děti odnesly krásné a bohaté 
ceny a také dobroty. Pro rodiče bylo připraveno 
drobné občerstvení. Na závěr přišlo vyvrcholení 
celého karnevalu, a to soutěž o nejlepší masku. 
Porota složená z rodičů a ostatních příchozích 
to neměla vůbec jednoduché. Výběr masek 
byl pestrý, od klauna, princeznu, spidermana, 
rytíře, baletku po lišku Bystroušku. Po vyhod-
nocení hlasovacích lístků byla nejlepší maskou 
vyhlášena Eliška Dostálová, která představovala 
lišku Bystroušku.

Velmi děkujeme všem zúčastněným a  po-
mocníkům, bez kterých by se tato akce nemoh-
la uskutečnit. V neposlední řadě patří velký dík 
městu Týniště nad Orlicí za podporu „Petrovic-
kého karnevalu“.

Markéta Píšová

Usnesení č. 12
z jednání Rady města

Týniště n. O. ze dne 02. 3. 2015

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTN

V měsíci lednu 2015 bylo prove-
deno vyhodnocení bezpečnostní 
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MODERNIZACE NÁDRAŽÍ V TÝNIŠTI POKRAČUJE

Město Týniště nad Orlicí je spo-
jeno s  železniční dopravou již 140 
let. První vlak přijel do Týniště 
nad Orlicí 14.  ledna 1874, kdy byl 
zprovozněn traťový úsek z Hradce 
Králové, jako součást trati Chlu-
mec nad Cidlinou – Lichkov, který 
tehdy budovala Rakouská severo-
západní dráha (ÖNWB). V  násle-
dujícím roce, 26.  července  1875, 
byla konkurenční Společností 
státní dráhy (StEG) uvedena do 
provozu trať Choceň – Týniště nad 
Orlicí - Meziměstí – Broumov. Obě 
společnosti v  Týništi vybudovaly 
svá samostatná nádraží včetně sa-
mostatných výpravních budov. Ač-
koli se jejich podoba v průběhu let 
měnila, výpravní budovy a  nízká 
sypaná nástupiště si svůj charakter 
ponechala až do současnosti, kdy 
železniční stanici denně použije 
4500 cestujících, kteří využijí 80 
vlaků osobní dopravy.

Tento stav se postupně mění rea-
lizací stavby „Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - Častolovice - Solni-
ce, 1. část rekonstrukce nástupišť 
žst. Týniště n. O.“. Investorem je 
Správa železniční dopravní cesty, 
s. o., za přispění fondů Evropské 
unie. Zhotovitelem stavby se stalo 
sdružení „Rekonstrukce nástupišť 
Týniště“, které bylo založeno spo-
lečností Chládek a  Tintěra, Par-
dubice, a.s., a  STARMON, s.r.o. 
Náklady stavby budou dosahovat 
téměř 165 mil. Kč.

Účelem stavby je provedení tako-
vých stavebních úprav, které zlepší 
stávající nevyhovující stav osobní-
ho nádraží, výrazně zvýší komfort 
pro cestující veřejnost a zajistí spo-
lehlivé provozování železniční do-
pravy a  bezpečnost pohybu cestu-
jících v prostoru železniční stanice. 
Bezbariérový přístup na nástupiště 
usnadní použití železniční dopravy 
i cestujícím s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Stavební činnost zahrnuje čás-
tečnou rekonstrukci komerční 
části výpravní budovy, budování 
dvou ostrovních a  jednoho jedno-
stranného nástupiště, vybudová-
ní podchodu pro cestující včetně 
výtahů pro imobilní spoluobčany, 
zastřešení části nových nástupišť, 

související rekonstrukci železnič-
ního spodku a svršku, rekonstruk-
ci sdělovacího zařízení, vytvoření 
nového informačního systému pro 
cestující, rekonstrukci trakčního 
vedení a  rekonstrukci staničního 
zabezpečovacího zařízení.

Stavba je plánována na dobu 
486 dní. Zahájena byla 2.  6.  2014, 
dokončení je plánováno na 
30.  9.  2015. V  roce 2014 proběhla 
částečná rekonstrukce výpravní 
budovy, výstavba nového jedno-
stranného nástupiště u  5. koleje 
a  výstavba části podchodu. Nová 
ostrovní nástupiště a větší část pod-
chodu spolu s  dalšími kolejemi se 
realizují v roce 2015.

Na začátku roku 2015 byla zahá-
jena navazující stavba, jejímž inves-
torem je majitel objektů výpravní 
budovy ČD, a.s. V rámci této stav-
by s názvem,Rekonstrukce výprav-
ní budovy železniční stanice Týni-
ště nad Orlicí“ budou provedeny 
stavební práce na obou objektech 
výpravní budovy a  dojde k  ubou-
rání přístavků mezi komerční a vý-
pravní částí stanice. Oba objekty 
dostanou novou střešní konstrukci, 
nová okna a nový kabát v podobě 
kontaktního zateplovacího systé-
mu. Na objektu č. 345 (komerční 
část) jsou již práce v plném proudu. 
Probíhá zde rekonstrukce půdních 
prostor a  druhého patra. Vznikne 
zde zázemí pro zaměstnance drah 
a  jeden nájemní byt. Po dokonče-
ní stavebních prací vzniknou dva 
samostatně stojící objekty. Budou 
propojeny zpevněnou plochou ze 
zámkové dlažby, rozdělenou dvěma 
zelenými plochami s možností po-
sezení a  parkování kol. Ukončení 
stavebních prací je plánované na 
konec září 2015.

Po dokončení obou staveb získají 
cestující nádraží, které bude vyho-
vovat všem současným požadav-
kům. Rekonstruovaná budova vy-
tvoří pohodlné zázemí a  podchod 
zajistí bezpečný přístup na nová 
nástupiště, která svou výškou 550 
mm nad temenem kolejnice umož-
ní bezproblémové nastupování do 
vlaku.

Milovníci nostalgie možná bu-
dou litovat romantiky starých že-

leznic, většina ostatních však bude 
kvitovat, že město Týniště nad Or-
licí konečně získá moderní nádraží, 
které bude jeho obyvatelům sloužit 
řadu dalších let.

Ing. Josef Janča
Stavitel - divize kolejových staveb

Chládek a Tintěra, Pardubice, 
a.s.

Hradecké centrum pro osoby se 
sluchovým postižením o.p.s. posky-
tuje osobám se sluchovým postiže-
ním v  Královéhradeckém regionu 
poradenské a  tlumočnické služby. 
Poradnu můžete navštívit od pon-
dělí do čtvrtka v těchto časech: PO 
a  ÚT 8,30–16,30, ST 8,30–17,00, 
ČT 8,30–14,00 (polední přestávka 
vždy 12-12,30). V době poradny lze 

také využít půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek.

Tlumočnické služby pro neslyší-
cí je nutné vždy předem objednat. 
Tlumočníka můžete kontaktovat 
na čísle 773 592 326, pro region 
Náchodska a  Rychnovska na čísle 
774 465 953.

Poskytování služeb je realizová-
no za fi nanční podpory Statutární-

ho města Hradce Králové, Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje 
a  Ministerstva práce a  sociálních 
věcí.

Kromě sociálních služeb nabí-
zí Hradecké centrum také další 
aktivity pro osoby se sluchovým 
postižením. Mezi tradiční patří 
psycho-rehabilitační pobyty pro 
nedoslýchavé a neslyšící osoby, be-

sedy, přednášky a klubové aktivity.
Více informací o činnosti nalez-

nete na www.hradeckecentrum.cz.
Kontakty: ul. Milady Horákové 

504, Hradec Králové (Pod Strání), 
tel. 495 533 138, mobil: 773 595 327, 
773 595 328, e-mail: hradeckecent-
rum@seznam.cz

Tereza Skákalová

Služby pro osoby se sluchovým postižením



KONCERTY

Pondělí 20. dubna, 10:00 hodin pro ZŠ a v 18:00 hodin pro veřejnost, 
velký sál KD Koncert komorních sborů a orchestrů ZUŠ. Široké veřej-
nosti se představí soubory různých nástrojových obsazení včetně velkého 
dechového orchestru ZUŠ a rockové kapely. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 27. dubna, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

Neděle 26. dubna, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 12. dubna, 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.

Úterý 14. dubna, 10:00 hodin pro ZŠ a v 18:00 hodin pro veřejnost,
velký sál KD, Alenky rok má krok.
Komponované, multižánrové taneční představení.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Sobota 18. dubna, 9:00 - 11:00 hodin,
kancelář Kulturního centra v hotelu Orlice
Zápis do Tanečního kurzu pro začátečníky. Taneční kurz obsahuje 10 
základních lekcí, 2 prodloužené a Věneček. Kurz povedou taneční mistři 
Orest Janeček a Lenka Milá. Kurzovné: 1400 Kč, Garde: 300 Kč.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 26. dubna, 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.

Čtvrtek 30. dubna, 15:00 - 24:00 hodin, areál RAMPA sport
8. Čarodějnice v Týništi nad Orlicí
Program:
15:00 - Divadlo „malých herců“ České Meziříčí
17:00 - Divadelní soubor U.F.O.
17:30 - Míša Tláskalová (acoustic-pop/ Hradec Králové)
18:10 - Natřije! (pop-rock/ Chlumec nad Cidlinou)
19:30 - 2(L)idé (acoustic-pop rock/ Hradec Králové)
20:10 - Band-a-SKA (SKA/ Týniště nad Orlicí)
21:45 - Taneční zábava Koplaho band
Doprovodný program:
17:00 – Hry a soutěže pro děti
20:00 – Miss čarodějnice
Projížďky na koních
Vstup zdarma. Pořádá Kulturní centrum ve spolupráci s RAMPA sport, 
Band-a-SKA a Nesytá o.s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KULTURNÍ POZVÁNKY
   

Životní jubilea:

93 let Karel Procházka
91 let Anna Říhová
 Vlasta Sedláčková
90 let Olga Holická
 Jaroslava Roubalová
85 let Věra Součková
 Narciska Řeháková
 Olga Zelenková
 Jaroslav Martinek
80 let Jindřich Laštovička
 Jarmila Buchtová

 Zdeněk Šmída
 Božena Repčíková

Vítáme na svět:
Jáchym Bednář
Julie Ferlíková
Dominik Mokoš

Rozloučili jsme se:
Vlasta Vetejšková (95)
Josef Brandejs (90)
Marie Švikruhová (82)
Jaroslava Vaňková (61)

RYCHLOSERVIS

PNEUSERVIS
 

Lukáš Merganc

V. Opatrného 989, Týniště nad Orlicí 

(v areálu AUTO PRECIS s.r.o.)

Běžné opravy, výměna oleje, příprava na STK, 

přezutí i vámi dodaných pneumatik 

od 450,– Kč.

Objednání na tel. 774540035

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí
zve občany na 

pochod okolo Týniště 
s názvem

Adlerův šmajd

Pochod se uskuteční v sobotu 25. dubna 2015.
Sraz u věže od 13.00 hodin

start pochodu ve 13.30 hodin

Účastníci obdrží orientační mapku 
a pamětní diplom.

Těšíme se na hojnou účast zájemců o historii 
míst, kterými 11 km dlouhá trasa pochodu vede 
(po městské naučné stezce) a o kterých budou 

moci cestou diskutovat s našimi členy.



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

tel.: 725 435 731-2-3; e-mail: ddmslunicko@seznam.cz

http://ddmslunicko.webnode.cz

AKCE DDM Sluníčko
čtvrtek 2. 4. VELIKONOČNÍ VÝLET
Podrobnosti na plakátkách, ve Sluníčku nebo na webu.

čtvrtek 2. 4. VELIKONOČNÍ HOLČIČINY 18 – 15 hod.
Akce od čtvrtečního večera do pátečního odpoledne, plná tvoření, vaření, 
pečení a legrace, pro předem přihlášené dívky, přednostně z našich krouž-
ků.

úterý 7. 4. ÚTERNÍ PEDIG od 17.30 hod.
Další pletení pro začátečníky i pokročilé. Začít můžete opravdu v každém 
věku. Na programu jsou gondolové košíky nebo volná dílna. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

středa 8. 4. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ od 16 hod.
Podvečerní hňácání pro dospěláky. Nápady vlastní nebo se nechte inspiro-
vat naší lektorkou. Cena 90 Kč. Doporučujeme pracovní oděv.

pátek 10. 4. BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA od 17 hod.
Tradiční běh o drobné ceny v několika kategoriích, na atletickém stadionu. 
Startovné 20 Kč. Členové kroužku atletika zdarma.

sobota 11. 4. DOMINION TOUR

Hlavní turnaj celoroční soutěže opět po roce v Týništi. Přijďte si vybojovat 
postup do celostátního fi nále nebo si jen užít pohodový den mezi hráči. 
Zájemce můžeme hru naučit každou středu od 17 hod., přijďte do našeho 
herního klubu Pohoda na deskovky.

úterý 14. 4. MAGNETKY na ledničku
Technikou decoupage si vytvoříte originální magnetky na ledničku jako 
dárek nebo jen tak, pro radost. Dílnička je určena pro děti s doprovodem 
nebo samotné dospěláky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste 
se, prosím, předem.

úterý 21. 4. ÚTERNÍ PEDIG
Podvečerní motání přírodních proutků. Vyzkoušet můžete i mořskou trá-
vu, papírový provázek, banánový list nebo kukuřičný provázek. Cena 40 
Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

středa 22. 4. SUPERFARMÁŘ - KRAJSKÉ KOLO
Odpoledne se u  nás sjedou postupující hráči z  celého kraje. Za Týniště 
nastupují 3 borci, držíme palce!

úterý 28. 4. DRÁTOVANÍ MOTÝLCI
Dílna určená dětem s doprovodem nebo dospělákům. Z drátků a korálků 
vykouzlíme jarní ozdobu nebo malý dáreček pro radost. Cena 40 + spotře-
bovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

 

V sobotu 20. 2. 2015 jsme pořá-
dali pro děti, ale i  dospěláky Dět-
ský karneval. Karnevalu se zúčast-
nila spousta krásných masek, sál 
byl zaplněný téměř do posledního 
místa. Hlavními hrdiny karnevalo-

vého reje se letos stali tři bratři ze 
stejnojmenné pohádky od Zdeňka 
Svěráka, kteří pozvali všechny do 
pohádkového odpoledne. Svým 
zábavným vystoupením a modero-
váním bavili desítky dětí a rodičů.

V  průběhu celého odpoledne si 
mohly děti zasoutěžit s  postavič-
kami ze známých pohádek a  užít 
si spoustu legrace, zábavy a  tance 
s  pohádkovou hudbou diskžokeje 
Pavla Louthana, k dispozici byl také 

bufet s občerstvením. Nechyběl ani 
kouzelník s balónky. Karnevalovou 
pohodu zpestřily svým vystoupe-
ním děti z  tanečních kroužků Ro-
segirls I. II. III a IV a CIGI CAG.

Velké poděkování si zaslouží 
všichni dobrovolníci, organizátoři 
a  členové basketbalového klubu, 
kteří nám s  přípravou, organizací 
a úklidem před i po karnevalu po-
mohli. Děkujeme také všem spon-
zorům za věcné dary. Poděkování 

patří i všem návštěvníkům našeho 
karnevalu, který probíhal ve vese-
lé a přátelské atmosféře. Já osobně 
musím poděkovat dětem z  krouž-
ku Poškoláci za krásné pohádkové 
vstupy během celého odpoledne 
a  Janě Bahníkové za dramaturgii 
celého programu. Velký dík patří 
také panu Ešnerovi, který věnoval 
Domu dětí a mládeže reklamní ba-
nner. Těšíme se na další setkání.

Ředitelka DDM Jana Kalousová
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Proběhlo…
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25. ledna                 Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                             nedìle    6 - 10       
22. února         Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a   nedìle    6 - 10
22. bøezna               Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a           nedìle    6 - 10
26. dubna                Ptaèí trh +  trh králíkù, holubù a      nedìle    6 - 10           
1. kvìtna                 Memoriál J. Holického - místní májová výstava                                
                                králíkù, holubù a drùbe e                                     pátek     7 - 12
24. kvìtna               Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                 nedìle   6 - 10           

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

23. srpna                 Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                 nedìle   6 - 10         
27. záøí                    Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                 nedìle   6 - 10

18. øíjna                  Celostátní výstava èeských plemen slepic       nedìle  7 - 12
       + oblastní výstava králíkù, holubù a      

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

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

7. listopadu            Celostátní výstava králíkù støíbøitých malých sobota   8 - 12 
                                                               
22. listopadu          Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a              nedìle    6 - 10
                       
28. listopadu          Celostátní výstava králíkù Velkých svìtlých sobota    7,30 - 13

       støíbøitých   
                                 
5. prosince             Speciální celostátní výstava králíkù - Aljaška,   sobota    8 - 12

       Havana, Durynský, Bílopesíkatý, Tøíslový a Saténový             

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

       POZOR - ZMÌNA TERMÍNU - 3. NEDÌLE !!!     
20. prosince           Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a             nedìle     6 - 10

27. prosince           Oblastní soutì  zpìvných kanárù                       nedìle     16 - 17
17. ledna 2016        Speciální celostátní výstava králíkù Rexù         sobota       8 - 13 
24. ledna 2016        Ptaèí trh + trh králíkù, holubù a                nedìle       6 - 10 
ZMÌNA VYHRAZENA !
Areál chovatelù dále nabízí:

-    restauraci s obèerstvením, ubytování, v malé a velké zasedací síni poøádání  školení, veèírkù, 
svateb, smuteèních hostin atd. Srdeènì zvou chovatelé   ZO ÈSCH Týništì n. Orl. a dìkují Vám 
za návštìvu.

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

drùbe e

vídeòských,

drùbe e

drùbe e

drùbe e

Kalendáø akcí 2015
Kontaktní telefony:
areál chovatelù restaurace             734 435 409
informace o ptaèích trzích             737 312 612
                                                       731 273 405
ubytování                                       731 180 206
veterináø                                         608 513 848
www.chovateletyniste.cz



strana 12

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V DUBNU 2015 KARNEVAL V MC RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC DUBEN 2015

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

ROLNIČKA
HERNA

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

ANGLIČTINKA pro školáky
ANGLIČTINKA předškoláci
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
ZVONEČEK
HERNA

14:00-14:45
15:00-15:45

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

ÚT
ZNÁČEK
HERNA

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

Soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL
- cvičení děti a rodičů od 17:00 hod.

16:00-16:45

ST

HERNA s volným programem 09:30-11:30 FLÉTNIČKA - školáci
FLÉTNIČKA - začátečníci
FLÉTNIČKA - pokročilí
BARVIČKA
HERNA

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

ČT

MIMINKA
pro děti od narození do 9 měsíců-herna, besedy…
FITMAMI
HERNA pro sourozence od 10 h

09:30-11:30

10:00-11:00

Soukromá Angličtina
16. 4. KNIHOVNA
23. 4. TONGO
26. 4. BESEDA – Nástup do školy

15:00-18:00

17:00-19:00

PÁ
TVOŘÍLCI
HERNA

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

Biblická hodina pro děti
odpolední HERNA

16:00
15:00-18:00

■ 30. 3. – 3. 4. (Po-Pá) Velikonoční týden
 – tvoření, zpívání, malování na velikonoční téma

■ 2. 4. (Čt) Brigáda v MC 10-12 h a 15-18 h
 – úprava zahrady, herní prvky, stodola a další…

■ 2. 4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,
téma: recyklace různého materiálu (pet-láhve a textil)

■ 6. 4. (Po) Pondělí velikonoční – MC je zavřené

■ 16.  4.  (Čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ,
 od 10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)

■ 16. 4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,
 POZOR V DDM – Sluníčko! téma: pedig – pletení košíků

■ 23. 4. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové,
 návštěva zábavního parku TONGO

■ 23. 4. (Čt) Beseda s pí. učitelkami ze školek
 (Město, Dub, Albrechtice, Lípa) Jaký a kdy bude zápis do školek? Co 
vše
 by mělo dítě zvládnout? Jaká jsou oddělení ve školkách a  jaký pro-
gram?
 Beseda + diskuse od 17 hodin.

■ 29. 4. (So) Zahradní slavnost - čarodějnice na koštěti!
 S programem: 16:00 - Veselé loutkové představení s pohádkou:
 O pyšné čarodějnici - originální pohádka, plná písniček s veselým
 dějem, 40 min., v MC Ratolest (stodola), cena: 30/40 Kč (členi, nečle-
ni)+ občerstvení, 17:00 - tvoření, soutěže, zpívání, 18:00 – opékání

Plánujeme:
■ Bazar oblečení ve stodole – konec dubna
■ Testování zralosti předškolních dětí
 (odborníci z Rychnova n/K) – konec dubna

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,

H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777608207

MC Ratolest pořádalo v knihovně Večerníčkový karneval.
Moderátoři byli Křemílek a Vochomůrka, písničky nám přivoláva-

lo sluchátko s Machem a Šebestovou.
Víla Amálka, kočičky a pejskové, princezny, berušky, rytíři a  jiné 

masky tancovali, zpívali, soutěžili a pěkně si to užili.

Monika Koubová



Něco z historie -Dlouhá Louka
V osadě Dlouhá Louka byla dříve 

vedle železničního přejezdu Bar-
tošova hospoda. Zhruba před 100 
lety se stávala oblíbeným výletním 
místem Týnišťáků. V  dnešní době 
můžeme k  cestě do osady využít 
části Městské naučné stezky. Může-
me se vydat proti proudu toku Alby 
i  proti času do minulých století. 
Průvodcem nám může být Pamětní 
kniha obce Lípy nad Orlicí, založe-
ná v roce 1935 kronikářem Karlem 
Lingerem.

Osada nazvaná Dlouhá Louka 
byla postavena častolovickým pan-
stvím pro lesní a  pilařské dělníky. 
Prvním stavením na Dlouhé Louce 
byla panská pila. Podle německy 
psaného popisu panství důchodního 
Ignáce Krause z roku 1825 byla vy-
stavěna pilařem a sekerníkem Janem 
Prošvicem z  Chrasti v  roce 1789. 

Ten stavěl již v roce 1785 mlýn pro 
Jana Koťána v Týništi. Rod Prošviců 
pilařil až do roku 1871, kdy poslední 
Prošvic, ženatý se Svobodovou z no-
voveského mlýna, zemřel. Pila stála 
na pravém břehu Alby za mostkem, 
na pravé straně cesty z Lípy do Ra-
šovic. Podle popisu byla velmi dobře 
stavěná, s velkým kolem na spodní 
vodu. Měla katry umožňující řezání 
velkých klád i  silných dubů. V pří-
zemí byl byt pro panského kováře, 
který pracoval pro dvůr v  Týništi. 
Kovárna stála na druhé straně cesty. 
Později z  ní byla hájovna. Pilařovo 
přízemní roubené stavení stálo kol-
mo přes cestu.

Posledním, kdo měl pilu v proná-
jmu, byl Karel Freund z Týniště. Po-
užíval ji pouze jako skladiště starých 
hadrů, které zde i cupoval na „putz-
wole “. V Týništi měl později továrnu 
cídící vlnu, parní prádelnu a obchod 

odpadky. Pila na Dlouhé Louce, 
včetně obytného stavení, vyhořela 
podle zápisu v  kronice týnišťských 
hasičů v  podvečer 29.  srpna  1911. 
Stručný zápis uvádí, že byl požár ha-
šen jedním strojem a 16 hasiči z Tý-
niště. Zbytků zdiva ze zničených bu-
dov bylo použito ke zlepšení cesty. 
Kde stávala pila je vidět na přiložené 
mapě, v terénu lze nalézt zbytky za-
chovaného zdiva na březích Alby.

Lesní dělníci měli chalupy stavě-
né v  jedné řadě. Ke každé náležel 
jeden korec pozemku (cca 2 877 
m2).V roce 1825 žilo v osadě podle 
Krause v jedenácti chalupách 17 ro-
din, to je 54 obyvatel. V  roce 1884 
uvádí Gotthard Lašek ve třinácti 
chalupách 98 osob. Podle týnišťské 
farní kroniky v roce 1910 žilo v osa-
dě 79 osob a  o  dvacet let později 
54. Na konci roku 2014 zde žije 31 
osob. Původní rozložení roubených 

chalup je vidět na mapě Stabilního 
katastru z roku 1840. V kronice tý-
nišťských hasičů je zápis kronikáře 
Josefa Tojnara o požáru na Dlouhé 
Louce: „Na Dlouhé Louce vyhořela 
4 čísla. Pamatuji se jako malý 12letý 
chlapec na onen požár. Hráli jsme 
si na vojáky, když ozvalo se volání 
hoří, již utíkali jsme za našimi otci 
a strýci k ohni. Tam již Lipský sbor 
byl v činnosti a zakrátko po našem 
příchodu přijeli týnišťští se strojem. 
Čtyři obytná stavení s  přilehlými 
hospodářskými budovami stála 
v plamenech, dobytek hovězí i vepři 
poděšeni běhali po polích, drůbež 
létala po stromech, lidé naříkali 
a  my kluci hnali jsme se ke stroji 
pumpovat. Požár ten byl 29.  červ-
na 1899. Za měsíc nato dne 23. čer-
vence  1899 vyhořelo tamtéž zase 
jedno stavení“.

... pokračování příště             Bopta

Bývalá panská pila na Dlouhé Louce
fotografi e SOkA Rychnov n. K. DF Týniště n. O. inv. č. 344 karton 28

Pila Dlouhá Louka obrázek Karel Linger
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NĚCO Z HISTORIE -DLOUHÁ LOUKA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

     

Otče, chceš-li, odejmi ode mne 
tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá 
vůle se staň.“ Tu se mu zjevil anděl 
z nebe a dodával mu síly.

Lukáš 22,42-43

Neděle vzkříšení je jedinečný 
Boží zázrak, z  něhož se zrodila 
naše křesťanská víra. Tento zázrak 
umožněný poslušností Božího 
Syna začal v Getsemane, kdy přita-
kal Boží vůli slovy: „Ne má, nýbrž 
tvá vůle, Otče, se staň.“ Poslušně 
si zvolil být Mesiášem neúspěchu. 
Zlo nad ním smělo na chvíli zvítě-
zit. Prohra toho Zlého je však ne-
odvratná.

Je nám smutno, že Ježíšovi učed-
níci nepodpořili svého Mistra, že 
zůstal v  getsemanském modliteb-

ním zápase sám. Tady se ukazu-
je, jak jsou naše lidské síly slabé, 
jak jsme nestateční. Učedníci se 
báli a v tom strachu usnuli. Nikdo 
z nich, žádný člověk, nemá zásluhu 
na Ježíšově vítězství. Jedině jeho 
nebeský Otec poslal svého andě-
la, aby mu dodával síly. Záchrana 
všech lidí se uskuteční podle Boží-
ho plánu.

Úzkost a  strach prožíval Ježíš 
stejně jako my. Kdo z nás by si však 
vybral tak těžkou cestu, na níž ne-
bude zachraňovat sebe, ale jiné?

Díky tobě, náš Pane Ježíši, tvá 
poslušnost Boží vůle otevřela světu 
cestu k záchraně. Amen.

Píseň:
1. Veleben Bůh buď, jeho čin, 

oslaven buď i  jeho Syn; vykoupil 
nás již ze všech vin. Halelujah, ha-
lelujah, halelujah.

2. Třetí když probouzel se den, 
odvalen kámen, vyšel ven, budiž on 
za to veleben. Halelujah, halelujah, 
halelujah.

3. Z  hrobu pak anděl zvěstoval: 
„Není tu ten, jenž z mrtvých vstal, 
aby nad vámi kraloval.“ Halelujah, 
halelujah, halelujah.

4. Vítězně vyšel jako Pán, hro-
bem on zůstal nespoután, místo je 
prázdné, kam byl dán! Halelujah, 
halelujah, halelujah.

5. Vzkříšením život nám chceš 
dát, od tebe máme nový šat. Proto 
již chceme zajásat: Halelujah, hale-
lujah, halelujah.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 341 (text B. Michael Weisse 1531, 
úpr. R.M. Šimša; nápěv M. Vulpius, 
1609)

Srdečně zveme na setkání v dub-
nu (modlitebna ČCE, ul. V. Opatr-
ného 58):

3. 4. Velký pátek - 15.30 h, boho-
služby s večeří Páně

5. 4. Velikonoční neděle – 10.30 
h, bohoslužby s večeří Páně

26. 4. – 10.30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Od května do října se budeme 
k  bohoslužbám v  Týništi scházet 
2. a  4. neděli v  měsíci. Více infor-
mací o sborovém životě najdete na 
vývěsce před modlitebnou nebo na 
http://trebechovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška



■ Dne 6. 2. 2015 v 16:30 hod. bylo přijato 
oznámení týkající se fyzického napadení 
žáka 7. ročníku základní školy, který byl 
cestou ze školy napaden spolužákem z roč-
níku. V rámci napadení došlo i k úmyslné-
mu poškození brýlí napadeného. V rámci 
prováděného šetření byl vyzván k podání 
vysvětlení podezřelý chlapec, přičemž ten-
to úkon se uskutečnil za přítomnosti jeho 
zákonného zástupce. Mimo doznání pode-
zřelého došlo k náhradě způsobené škody 
a následně i osobní omluvě napadenému. 
Vzhledem k věku pachatele byla věc ozná-
mena správnímu orgánu k odložení.

■ Dne 11. 2. 2015 v 10:45 hod. telefonicky oznámila ostraha prodejny PE-
NNY Market v ulici Mostecká, že v prostorách prodejny byl zadržen muž, 
který byl přistižen při krádeži salámu v hodnotě 75 Kč. Strážníkem byla 
záležitost na místě vyřešena v blokovém řízení.

■ Dne 16. 2. 2015 v 09:30 hod. bylo přijato oznámení o neshodách mezi 
sousedy v ulici V Sítinách a z toho plynoucích schválností a hrubého jed-
nání. Věc je evidována a šetřena městskou policií. Po řádném zadokumen-
tování byla oznámena Komisi pro projednávání přestupků Města Týniště 
nad Orlicí k projednání.
■ Dne 16. 2. 2015 v 10:00 hod. obdržela městská policie oznámení o zalo-
žení černé skládky, kdy na travnaté ploše nedaleko areálu chovatelů v ulici 
Kpt. V. Opatrného byla vysypána stavební suť. Následným prověřováním 
oznámení bylo zjištěno, že k události došlo nedopatřením, neboť materiál 
měl být složen na nedalekém soukromém pozemku jako zavážka. Původce 
zajistil bezodkladné odklizení.
■ Dne 20. 2. 2015 v 21:15 hod. bylo přijato telefonické oznámení obyvatele 
města, že v „Olšině“ je ohňostroj, který jej obtěžuje. Po prověření ozná-
mení byl oznamovatel informován o důvodech konání, kdy ohňostroj měl 
souvislost oslavou 60. narozenin. Dále byla oznamovateli vysvětlena sku-
tečnost, že vzhledem k hodině konání nejde o rušení nočního klidu.
Martin Štěpánek, velitel MP

Martin Štěpánek, velitel MP
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOLECH SOUTĚŽÍ

V  minulém období proběhla 
okresní a krajská kola soutěží ZUŠ 
několika hudebních oborů.

V  Dobrušce se uskutečnila sou-
těž ve zpěvu, kde naši školu re-
prezentovali jak jednotlivci, tak 
i pěvecké trio. Naši žáci obsadili 3x 
první a  jedno druhé místo, navíc 
Milan Bělka a  Kateřina Musilová 
kromě vítězství postoupili i do kraj-

ského kola soutěže. Tam obsadili 
shodně 2. místa.

V naší škole jsme pořádali stejné 
klání nejlepších žáků na dechové 
a bicí nástroje. Celkově získali žáci 
naší školy 15 prvních, 13 druhých 
a 3 třetí místa. A ti úplně nejlepší, 
Vojtěch Ernst na zobcovou fl ét-
nu, klarinetisté Tereza Rajprtová, 
Vojtěch Peremský a  Vojtěch Há-

jek, saxofonisté Zdena Peremská, 
Martina Kumpoštová a Karel Štrégl 
stejně jako Leon Macháček, Ondřej 
Šimko a  Vít Skalička na bicí po-
stoupili do krajského kola soutěží. 
Všem zúčastněným žákům a jejich 
pedagogům gratulujeme a  postu-
pujícím mladým muzikantům pře-
jeme hodně muzikantského umění 
a  štěstí v  kláních nejlepších muzi-

kantů v  rámci Královehradeckého 
kraje.

Taneční přehlídky v  Opočně se 
také zúčastnily žákyně našeho ta-
nečního oboru. Získali v  něm 2 
ocenění v  choreografi i Kapky deš-
tě za kostýmy a v choreografi i Ne-
chtěná.

Mgr. Pavel Plašil

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - ÚNOR 2015

Milan Bělka při pěvecké soutěži v Dobrušce.Kateřina Musilová při pěvecké soutěži v Dobrušce.



Eskymácká stezka

Školka na bruslích

MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

V  rámci celoškolního projek-
tu MŠ – Město seznamujeme děti 
v  zimním období se životem za 
polárním kruhem. Celý týden si 
ve třídách vyprávíme o  Grónsku, 
hrajeme si v  iglú, tématicky tvoří-
me a získáváme tak nové poznatky 
a vědomosti o životě obyvatel země 
věčného sněhu a ledu.

Jedno únorové dopoledne jsme 
pak společně všichni vyrazili na es-
kymáckou výpravu do přírody. Tep-
le jsme se oblékli do kožešin jako 
správní Eskymáci a  vyrazili jsme 
formou stopované po modrých fá-
borkách za dobrodružstvím. Cestou 
jsme plnili zajímavé úkoly – posta-
vili jsme eskymácké obydlí – iglú, 

svezli jsme se psím spřežením (do 
saní jsme zapřáhli sami sebe), kus 
cesty jsme museli překonat pomocí 
ledových ker. Když se nablízku ob-
jevil lední medvěd, zahnali jsme ho 
raději sněhovými koulemi. Zjistili 
jsme, že chůze na sněžnicích není 
tak jednoduchá, jak se na první po-
hled zdálo. Kus cesty jsme se svezli 

sobím spřežením. Každý správný 
Eskymák si umí nalovit ryby, takže 
nechyběl ani rybolov. Nikdo neza-
bloudil, všechny výpravy se vráti-
ly v  pořádku. Radost z  prožitého 
dopoledne nám nemohl zkazit ani 
fakt, že nebyl sníh. Tak snad se příští 
zima polepší!

Bc. Jitka Hoblová

Český hokejový svaz společně 
s  Ministerstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy České republiky vy-
tvořil a  fi nančně podpořil projekt, 
jehož smyslem je přivést děti k brus-
lení a současně vyhledávat pohybově 
nadané děti. Nejšikovnější chlapce 
přivést do hokejových oddílů.

Osloveny byly mateřské a základ-
ní školy v celé republice. Bruslení je 
pro děti zadarmo. Metodické vede-
ní zajištěno. Nabídky bruslení jsme 
dostali hned dvě. Ozvali se trenéři 
z Třebechovic pod Orebem a Opoč-
na pod Orlickými horami, dohodli se 
na vzájemné spolupráci. Poděkování 
patří paní starostce Ing. Janě Galbič-
kové za úhradu cestovních nákladů.

Zájem ze strany rodičů byl neče-
kaný. Naplnili jsme autobus čtyřiceti 
dětmi. Naše starost byla především 
zajistit jejich bezpečnost.

Mnohé z dětí stály na bruslích prv-
ně v životě. Nepotlučou se? Nebude-
me je jen sbírat z ledu a znovu stavět 
na nohy? Naše obavy se rozplynuly 
již v šatně. Kdo obul dnešní moder-
ní skeletové brusle, ihned stál a držel 
rovnováhu. To se nám tedy ulevilo!

Nástup na led podél mantinelu 
zvládli všichni.

Po čase trenér Bury zavelel: 
„A nyní bruslíme na druhou stranu.“

Každé dítě dělalo, co umělo. Přeťa-
paly napříč ledovou plochu, některé 
děti již trošku popojížděly, úplní 

začátečníci padali a  vstávali, padali 
a vstávali. Někdo s oporou hrazdiček, 
jiný se přidržoval plastových židliček. 
Za hodinu bruslení byly znát neuvě-
řitelné pokroky, kterých děti dosáhly.

Následující tréninky se naučily jak 
snížit těžiště, jak se odrážet a střídat 
nohy a jak se kreslí „buřtíky na led.“ 
Přestávka k odpočinku a napití trvala 
nezbytně nutnou dobou. Děti spě-
chaly zpět na led.

Ledovou plochu jsme pokořili cel-
kem třikrát. V příští sezóně se opět 
chystáme využít nabídky učit děti 
bruslit a podpořit jejich velký zájem 
o bruslení.

V  dětech se mísily různé emoce 
- radost z pohybu a nových zážitků, 

chuť udržet se na bruslích, vytrvalost 
a soustředění. Nikdo si nepostěžoval, 
že už nechce dál bruslit. Pochvala, 
povzbuzování a  dopomoc učitelek, 
trenérů a  rodičů podpořily dětské 
úsilí. Bruslení přispělo k  výuce no-
vého způsob pohybu, ale i k tréninku 
morálně volních vlastností dětí.

Děti radostně skandovaly: „Češi 
do toho!“

A že padaly a my, učitelky, se stra-
chovaly? Jsou jako z  gumy a  mají 
k zemi mnohem blíže než my dospě-
lí. Radost dětí přetrvávala do dalších 
dní a  ihned začaly odpočítávat na 
prstech ruky příští středu.

Iva Beňová
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Z TÝNIŠŤSKÉ HISTORIE ŽELEZNIČNÍ

Pohled směrem k přejezdu u bývalého Elitexu. Dělníci kolem r. 1920 opra-
vují koleje na straně StEG. Kolej vlevo vede od Opočna, kolej v pozadí vpra-
vo přichází od Hradce. Nad hlavami dělníků je patrná spojovací kolej (viz 
plánek obou nádraží) a dvoje zvednuté závory.

Osobní pokladny s čekárnou, jak jsme je znali donedávna, byly přistaveny 
k hlavní budově v roce 1899. Uvnitř si cestující vybral kasu společnosti StEG 
(vlevo) anebo ÖNWB (vpravo) a pokračoval chodbou na opačnou stranu, 
kde vyšel na kryté nástupiště a očekával svůj vlak. Ubouráním pokladen 
a zastřešení mezi oběma budovami se naše nádraží vrací k původní podobě 
z r. 1875.

Původní podoba interiéru nádražní restaurace na přelomu 19. a 20. stol. 
Dnes je tento prostor přeměněn v čekárnu a prodejnu jízdenek. Litinový sloup 
a zdobný strop jsou ukryty pod sádrokartonem.

Oddělená nádraží II

V  minulém čísle jsme si popsa-
li netradiční kolejové uspořádání 
železniční křižovatky Týniště: dvě 
samostatná nádraží bez možnosti 
předávky vozů mezi oběma společ-
nostmi. Byl-li například v Náchodě 
vypraven vůz pro zákazníka v Kos-
telci nad Orlicí, pak jej dopravce 
StEG přivezl do Týniště, kde byl 
vagón přistaven k  rampě, zboží 
přeloženo do jiného vozu, a teprve 
potom mohlo dále pokračovat po 
kolejích ÖNWB do cílové stanice. 
S narůstajícím zájmem o přepravu 
po železnici bylo nutné takovouto 
komplikovanou manipulaci v  tý-
nišťské stanici řešit. Obě společ-
nosti proto v poměrně krátké době 
vybudovaly velice zvláštní technic-
ké zařízení k vzájemnému přesunu 
vozů v podobě točen a kolejových 
spojek. Přiložený plánek pomůže 
celou situaci lépe pochopit.

Železniční vagón byl přistaven 
na točnu zřízenou přímo v  koleji. 
Na točně byl odvěšen, otočen o 90 
stupňů a  po spojovací koleji pře-
sunut na točnu sousedního želez-

ničního podniku. Zde byl vůz opět 
otočen ve směru další jízdy. Pře-
souvání vozu po kolmé spojovací 
koleji se provádělo pravděpodobně 
ručním posunem (tlačením).

Při tomto způsobu předávání vo-
zových zásilek mezi StEG a ÖNWB 
uvedeném do provozu  roku 1884 
sice odpadlo překládání zboží, nic-
méně časová a  fyzická náročnost 
práce se oproti předchozímu stavu 
zřejmě příliš nezměnila. Klasické 
rozřazování vozů do směrových 
skupin podle místa určení, tzv. ši-
bování, umožnilo až plnohodnot-
né propojení obou kolejišť v  roce 
1912. Zbudováním spojovacích ko-
lejí na vjezdových stranách nádraží 
(zhlaví) byla konečně umožněna 
plynulá jízda vlaků do všech směrů.

Nejenom nákladní doprava, ale 
také zvyšující se přeprava osob 
donutila naše dvě železniční spo-
lečnosti rozšířit v závěru 19. století 
zázemí pro své cestující. K nádraž-
ní budově StEG byla roku 1899 
připojena nižší přístavba, v níž byly 
nově umístěny osobní pokladny se 
společnou čekárnou. V uvolněných 

prostorách mohla být díky tomu 
zřízena nádražní restaurace, na níž 
si většina Týnišťáků jistě pamatuje.

Ruleš
(pokračování příště)

Literatura:
Josef Holub, Sto let železniční
křižovatky Týniště nad Orlicí 

NDAS, Praha 1974
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Spolek přátel města Týniště nad Orlicí připravuje pro 
letní sezónu ve věži v roce 2015 výstavu zaměřenou na 
výročí železnice v našem městě. V zimních a jarních 
měsících dáváme dohromady soubor exponátů pro tuto 
výstavu. Žádáme spoluobčany, kteří mohou zapůjčit 
vhodné dokumenty pro tuto výstavu, aby kontaktovali 
kurátora této výstavy pana Pavla Rulíka na telefonu 
737 561 840, nebo jednatele spolku pana Štěpána 
Tomašíka na telefonu 602 144 832.

Za nabídky děkujeme.

Spolek přátel města Týniště n. O. 

Výstava výročí železnice

KULTURNÍ AKCE V GERIATRICKÉM CENTRU

NNaabbíízzíí sslluužžbbyy oobb aann mm::

S
- plast, sklo, papír 

Svoz a likvidace biologického odpadu - tráva, listí apod.
Svoz a likvid

110 – 2 100 l 
1 až 20 m3

terénní práce,
, osob (až 8)

Práce drobnou mechanizací - motorová pila, 

SEPARUJTE! SEBE.

OODDEEKKOO ss..rr..oo..
Smetanova 395, 517 21 Týn

I , Tel.fax. +420 494371003

Historie Města

Týniště nad Orlicí
na jednom místě

www.muzeum-tyniste.cz

Do geriatrického centra pravi-
delně (asi 4x za rok) přijíždí paní A. 
Malá z Třebechovic pod Orebem se 
zvířaty. Letos nás navštívila koncem 
ledna.

S sebou přivedla bernského salaš-
nického psa, krásného kocoura rasy 
ragdoll a malého trpasličího králíka. 
Klienti si zvířata rádi pohladí a  za-
vzpomínají při tom na dobu, kdy 
sami nějakou kočku či pejska cho-
vali. Paní A. Malá se snaží aktivně 
klienty zapojit do zábavných úkolů 
se zvířaty.

Dne 5. února jsme uspořádali pro 
obyvatele geriatrického centra be-
sedu, která se konala v hale. Senioři 
si vyslechli zážitky z  cesty a  pobytu 
v americkém městě New York, které 
nám vylíčil pan Radek Altof. Strávil 
tam tři měsíce, kdy měl možnost 
alespoň trochu poznat život v tomto 
velkoměstě. Beseda byla doprováze-
na spoustou fotografi í a dojmů. Bě-
hem pobytu navštívil různá muzea, 
botanickou zahradu, sochu Svobody, 
ale poznal i  běžný život v  rušných 
ulicích.

Jednou z  nejúspěšnějších kul-
turních akcí v  geriatrickém centru 
je každoroční masopustní zábava. 
V letošním roce proběhla dne 25. 2. 

od 14.00 hodin v jídelně a hale. Této 
akce se účastní většina našich klien-
tů, obyvatelů domu s  pečovatelskou 
službou, ale zapojí se i  významnou 
měrou zaměstnanci. Ti uspořádají 
pro pobavení seniorů masopustní 
průvod. V  tomto průvodu nesmí 
chybět ženich, nevěsta, vodníci, 
krásná víla, šašek, medvědář. V čele 
průvodu jel na svém elektrickém vo-
zíku pan Pařízek (klient domova pro 
seniory) a měl na hlavě masopustní 
klobouk. Ten byl vyroben z 365 kre-
pových kvítků. Měli jsme tu i Indián-
ky, mnicha a králíčka. Masky včetně 
masopustního klobouku nám zapůj-
čila paní Eva Drábková ze Základní 
školy v Albrechticích nad Orlicí. Moc 
děkujeme. Další masky jsme si vyro-
bili sami, nebo zaměstnanci přinesli 
ze svých domácích zásob. Občerstve-
ní jako vždy zajistil pan Josef Vlček. 
K tanci a poslechu zahrál na elektric-
ké klávesy pan J. Hartman. Pracovní-
ci se snažili do zábavy zapojit klienty, 
tancovalo se (i s vozíčkáři) anebo si 
senioři zazpívali známé písně. Ma-
sopustní zábava se vydařila, všem 
se líbila. Na tvářích klientů byl vidět 
úsměv a ještě další dny si měli o čem 
povídat.

Marcela Kadlecová
a Ludmila Altofová
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE CÍTIT SE DOBŘE

MASOPUSTNÍ REJ V KŘIVICÍCH

     

PROČ JE VLÁKNINA DŮLE-
ŽITÁ?

Všechno, co vložíme do úst, 
musí projít cestou dlouhou asi 
devět metrů, což je délka našeho 
zažívacího traktu. Tato cesta může 
být snadná a  nemusíte si jí ani 
všimnout NEBO může být obtíž-
ná a  způsobí nepříjemné pocity. 
Každý den tělo potřebuje dostatek 
vody a  vlákniny. Bez těchto dvou 
složek by nemohlo ve své činnosti 
zdárně pokračovat.

K  nejvýznamnějším zdrojům 
vlákniny patří obiloviny (obilné 
otruby, celá zrna, mouka, kroupy, 
ovesné vločky, celozrnný chléb 
a  pečivo), luštěniny, zelenina, 
ovoce, brambory, semínka a  oře-
chy. U  obilovin je nejvíce vlákni-
ny skryto v povrchových vrstvách 
zrna, proto je daleko vyšší obsah 
vlákniny v  celozrnné mouce než 
v  mouce bílé, což samozřejmě 
platí i pro výrobky z nich. Hodně 
vlákniny je skryto zejména v  bo-
bulovitém ovoci, které obsahuje 
drobná semínka – např. angrešt 
a rybíz.

Vláknina podporuje mnoho ži-
votně důležitých funkcí organismu 
a pomáhá tak udržet jeho vrcholo-
vou kondici:

Je hlavním zdrojem potravy pro 
bakterie v tlustém střevě, tím pod-
poruje proces tvorby různých ne-
zbytných vitamínů.

Rozpustná vláknina (oves, žito, 
zelenina, otruby, luštěniny) pomá-
há zpomalovat absorpci glukózy, 

regulovat hladinu inzulínu a před-
cházet kolísání hladiny cukru 
v krvi.

Regulace chuti k  jídlu a  pomoc 
k  zasycení to je výsledkem stravy 
bohaté na vlákninu. Výborná zprá-
va pro ty co chtějí hubnout.

Vláknina při průchodu zažíva-
cím traktem vstřebává toxiny a tím 
pomáhá urychlit odchod odpad-
ních látek z organismu.

Dostatečný příjem vlákniny 
podporuje činnost kardiovasku-
lárního systému, pomáhá snížit 
hladinu cholesterolu v krvi a slouží 
také jako prevence střevních one-
mocnění.

Vliv vlákniny se může projevit 
i zlepšením textury a vzhledu pleti, 
obnovení lesku vlasů, posílení neh-
tů a štíhlejší postavou.

Otázka zní - přijímáte dostatek 
vlákniny?

V  současné době průměrný 
člověk přijímá denně průměr-
ně 12 -15 g vlákniny - což ovšem 
nestačí! Odborníci na výživu do-
poručují 30 - 35 g vlákniny den-
ně. Naštěstí není nijak obtížné 
tohoto množství dosáhnout. Stačí 
zvýšit konzumaci vody, ovoce, 
zeleniny, salátů, obilnin, ořechů, 
luštěnin a  hnědé rýže a  omezit 
konzumaci rafi novaných potravin.
Zde jsou tipy, jak do každodenního 
jídelníčku zařadit dostatek vlákniny
Vláknina se koncentruje přede-
vším ve slupkách ovoce a zeleniny 
a  ve vnějších vrstvách obilovin, 
proto se doporučuje plody raději 

zlehka oškrábat než oloupat.
Dopřejte si - k  snídani ovoce 

a  semena - horkou ovesnou kaši 
s  jahodami, banánem a  kiwi, plus 
lžičku slunečnicových semínek. 
Taková snídaně vás plně zasytí 
a uspokojí potřebu organismu do-
plnit vlákninu.

Doplňte - večerní jídlo o zeleni-
nový salát nebo přílohu, lze oboha-
tit např. ořechy nebo semeny

Vyměňte - brambůrky, křupky 
a  podobné pochutiny za čerstvé 
ovoce nebo zeleninu.

Přidejte - do polévek a dušených 
pokrmů čočku, hnědou rýži, pše-
nici nebo fazole.

Nahraďte - vařené oškrábané 
brambory bramborami ve slupce, 
dobré je slupku i  sníst (toto platí 
u nových brambor).

Vařte v páře - zeleninu, aby zů-
stala křupavá. Jestliže se uvaří pří-
liš naměkko, ztrácí obsah vlákniny.

Vyhýbejte se - koláčům, su-
šenkám, bílému pečivu, sladkos-
tem, polotovarům a  zpracovaným 
a  konzervovaným jídlům a  rych-
lému občerstvení spolu s  potravi-
nami s  vysokým obsahem cukru 
nebo tuku - takové potraviny ne-
obsahují téměř žádnou vlákninu 
a mohou způsobit zanesení vašeho 
zažívacího ústrojí.

Úskalí konzumace vlákniny, 
i toto je důležité zmínit

I přes veškerá nesporná pozitiva, 
která vláknina našemu tělu přináší, 
existují i stavy, kdy je třeba její spo-
třebu dočasně nebo trvale omezit:

Při velkém nadbytku vlákniny 
ve stravě, zejména ve spojitosti 
s  nedostatečným příjmem tekutin 
a nedostatkem pohybu, může dojít 
k zácpě.

Lidé, kteří konzumují především 
rostlinnou stravu nebo svou stra-
vu obohacují vlákninou, by měli 
věnovat pozornost dostatečnému 
příjmu minerálních látek, hlavně 
železa, zinku, hořčíku, vápníku.

Vláknina poměrně významně 
zatěžuje trávicí trakt, proto její 
příjem musí omezit osoby s někte-
rými typy onemocnění trávicího 
traktu, např. se zánětlivými one-
mocněními střev, v  pooperačním 
období apod.

A poslední důležitá rada - Zpo-
malte!

Pečlivé žvýkání pomáhá uspo-
kojit chuťové buňky a  podporuje 
tvorbu přibližně 1,7 litrů slin den-
ně! Sliny zvlhčují potravu a  díky 
svému obsahu enzymů, které roz-
kládají karbohydráty, dezinfi kují 
obsah ústní dutiny - nesprávné 
a  nedostatečné žvýkání tyto důle-
žité funkce zpomaluje. Proto zpo-
malte a pečlivě žvýkejte!

Jste unavení, malátní, vyčerpaní, 
zmáhá vás jarní únava? Potřebuje-
te načerpat životní energii, zbavit 
se stresu, napětí nebo chcete jen 
relaxovat? Vyzkoušejte bioenerge-
tické masáže objednání a  dotazy 
pouze přes sms na 602185583.

Olga Valašíková

V sobotu 14. února se sešlo 
asi třicet, převážně mladých 
sousedek a  sousedů, se svými 
dětmi k tradičnímu masopust-
nímu průvodu. Aby bylo v Kři-
vicích opět jednou veselo. Pro-
šli jsme v doprovodu šumařské 
party (klarinetu, harmoniky, 
dvou kouzelných dětských 
píšťalek a  krásného, veselého 
a  originálního španělského 
kytaristy, s  kytarou bez strun) 
celou vesnicí. Na veselí se po-
dílely nápadité masky od med-
vídka až po smrtku.

Některé domácnosti nás již 
očekávaly s  pohoštěním. Ně-
kteří, kteří netušili, co se na ně 
chystá, překrásné hostiny zim-
provizovali. Někde s  nestroje-
nou radostí vystrojili hostinu, 
před kterou by se mohly, co se 
týká štědrosti, stydět i ofi ciální 
státní instituce. Všem děkuje-
me. Všichni jsme si zazpívali, 

zatančili, nebo se vesele sna-
žili. Nebo jen tak s  úsměvem 
poslouchali. Někde doma ne-
byli, někde, i  když doma byli, 
dělali, jako když nás přes náš 
rámus neslyší. Ale dědictví se 
jen tak nesmaže. Doufáme, že 
bude časem lépe, že nás bude 
ke společné radosti víc, a víc si 
začneme věřit. Ubyde škarohlí-
dů a „chytráčků“, kteří za vším 
dosud vidí jenom faleš a úsko-
ky, jak byli v životě zvyklí vídat.

Dobu laviček před domy, na 
kterých sousedé po práci sedá-
vali a povídali si, nám techni-
ka, jako je televize a  internet 
nedovolí vrátit. Ale dávné tra-
diční zvyky nám pomáhají ke 
sbližování a  potřebnému přá-
telství mezi námi. Takovým zá-
zračným zvykem je i nedávné, 
příjemně prožité odpoledne 
masopustního veselí.



KARNEVAL V MC RATOLEST
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