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Usnesení č. 42
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 20.08.2012

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření města č. 34 – 40/
2012.
2. Zakoupení knihy Dávné pověsti náro-
da Českého - 2 výtisky.
3. Odpověď Mudr. Šimkovi a obyvate-
lům Sítin ve věci kvality ovzduší v okolí 
ubytovny Modrák.
4. Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u 
majetku určeného k prodeji – zákon o 
účetnictví, § 27, vyhláška č.410/2009 Sb., 
§ 64.
5. Obsazení uvolněného bytu v DPS v 
geriatrickém centru paní ***.
6. Přidělení bytu č. 2 o velikosti 1 + 1 v 
ulici Na Bělidle 950 pro paní ***.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
pro ČEZ Distribuce, a.s., č.IV-12-2006648/
VB/1.
8. Vítěze výběrového řízení firmu ASSA
ABLOY Entrance Systéms, spol. s.r.o., na 
akci
Výměna automatických dveří na polikli-
nice a v GC v Týništi nad Orlicí.
9. Pronájem  části  pozemku č.1596  o vý-
měre 373 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 
paní  *** s platností od 1.9.2012 za cenu 
2 Kč/m2.
     

B) Zamítá
1.  Žádost o veřejnou finanční podporu
z rozpočtu Města Týniště nad Orlicí pro 
o.s.   Marion.
2.   Odvolání *** proti rozhodnutí o vy-
stěhování bytu v č.p. 786.

C) Bere na vědomí
1. Informaci starosty města o návrzích 
ředitele KC na zajištění kulturních akcí 
během rekonstrukce KC v náhradních 
prostorách (sál hotelu Orlice).

D)Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM žádost KC o na-
výšení rozpočtu o 196 000 Kč z důvodu 
navýšení ceny plynu.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Zařadit do programu ZM žádost o fi-
nanční příspěvek cca 7000 Kč pro Projekt 
Venkovská  Tržnice III na nákup vitríny.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Postoupit dopis  p. Chudíčka  ve věci 
problematické křižovatky  na silnici č. 
304 u Sklovitalu na SUS Královéhradec-
kého kraje. T:23/8/2012 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
4. Zařadit do jednání ZM Smlouvu o 
bezúplatném převodu nemovitosti bez 
omezujících podmínek č. R 59/08 s ÚZ-
SVM.  T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan 
Paštika

Usnesení č. 43
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 10.09.2012

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření města č. 41 – 44/
2012.
2. Pronájem bytu  č. 24  v ulici Na Bělidle 
č.p. 950 (4 + 1) pro paní *** za podmínky 
složení 3měsíční kauce nájemného, na 
dobu určitou 6 měsíců od data uzavření 
smlouvy.
3. Smlouvu o výpůjčce plochy pod vitrí-
nou pro projekt Venkovská tržnice III.

4. Výměnu bytu pro paní ***, bytem Tur-
kova č.p. 784 za byt po paní  ***, Turkova 
č.p. 786.
5. Zhotovení 2 zastávek s bočním za-
sklením do firmy Bělka – Hlava, Lípa nad
Orlicí.
6. Komisi pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek na soutěž Dodavatel zem-
ního plynu pro Město Týniště nad Orlicí a 
jím založené či zřízené organizace.

B) Zamítá
1. Žádost o finanční podporu ve výši 12
000 Kč pro Projekt Venkovské tradice II.

       
C) Bere na vědomí

1. Zápis z 15. jednání FV Zastupitelstva 
města Týniště nad Orlicí.
2. Zápis o odstranění nedostatků zjiště-
ných při veřejnoprávní kontrole v MŠ U 
Dubu a MŠ Město.

D)Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM žádost pana 
Musila Zdeňka o finanční dar ve výši
1.000 Kč na projekt Studánky Orlických 
hor. T: jednání ZM Odpovídá: Ing.Jan 
Paštika
2. Realizovat přechod pro chodce mezi 
Podbořím a starou samoobsluhou na 
sídlišti U Dubu. T: 15/10/2012 Odpovídá: 
Zdeněk Hejna   
    
Ing. Jaroslav Matička, starosta  
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Oficiální stránky města | www.tyniste.cz

Nebudu chodit kolem horké kaše. Stejně tak jako v jiných měs-
tech, tak i u nás se neustále zvyšuje nabídka bytů k pronajmutí. 
Ne vždy se noví nájemníci povedou a do dané klidné lokality 
vnesou rozruch a naruší léta budované staré dobré pořádky. 
Výběr nájemníků závisí pouze na rozhodnutí majitele nemovi-
tosti a město nemá žádné možnosti výběr ovlivnit. Záleží tedy 
pouze na majiteli nemovitosti nebo bytu, jaké překvapení pro 
ostatní připraví.
Tam, kde dochází k častějším problémům, využíváme měst-
skou policii a spolupracujeme s policií státní. Například v 

případě areálu bývalých lesoškolek došlo k pozvání majitele 
nemovitosti na radnici, kde se s majitelem řešily stížnosti na 
danou lokalitu.
Problémy, které místy vznikají, nám nejsou lhostejné. Ještě 
jednou ale opakuji. Nemáme možnost majiteli soukromé ne-
movitosti nebo bytu přikázat - toho tady nech a toho tady ne-
chceme....

Pavel Nadrchal, místostarosta

SITUACE, JAKÉ TÝNIŠTĚ DLOUHÉ ROKY NEZNALO
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Ach ten selský rozum!

   Stále o tomto 
slovním spojení 
někde čtu, zcela 
běžně slýchá-
vám, že  pokud 
do hry zapojím 
svůj zdravý selský 
rozum, tak si na 
mě nikdy nikdo 
jen tak nepřijde. 
Musím uznat, že 

tato rada je pravdivá, bez ohledu na to, 
zdali pochází z úst lékaře, učitele, policis-
ty nebo astrologa a je vyčtena z hvězd. 
Tak jsem se rozhodl si nad tím zarozu-
movat taky. Ale prosím, neberte mě zase 
tak moc vážně, vždyť nakonec zase o ži-
vot při filosofování nejde. Pojem selský
rozum je každému alespoň průměrně 
vzdělanému člověku jistě znám. Často 
jej slýcháme v situacích, kdy se určité po-
stupy řešení problému mohou zdát příliš 
složité a právě selský rozum je to, co by 
nám mělo pomoci situaci zvládnout 
aplikací jednoduchých příkladů, často z 
naší vlastní zkušenosti. Jaký má tedy sel-
ský rozum význam pro současného člo-
věka? Je vítanou pomocnou rukou, kdy 
už mozkové kapacity zkrátka nezvládají 
teorii a je aplikovatelný nejen v přírod-

ních, ale i společenských vědách. 
   Tolik papíru se na toto téma popsalo, 
tolik rozhovorů se u piva na něj vedlo. 
Přesto, když se tak kolem sebe ve společ-
nosti rozhlížím, tak v mnoha případech a 
situacích poučení veškeré žádné. A také 
si nejsem jistý, že té selské, prosté a jed-
noduché úvahy je schopen takzvaný na 
slovo vzatý odborník. A od něho se to, 
neskromně myslím, i očekává. Tito lidé 
jsou však často tak zahledění do sebe, 
že se jim zdravý rozum a zdravá úvaha 
nedostávají. Říká se o nich, že jsou dobře 
placení, mají obrovský vliv avšak značný 
nedostatek reálného selského rozumu. 
Nejvíce patrné je to asi pro nás všech-
ny u valné většiny našich ústavních či-
nitelů a vrcholných politiků, kteří mají 
někdy velmi zvláštní logiku uvažování. 
A to i nad banálními záležitostmi, mezi 
které patří posuzování života běžného 
člověka. V těchto případech to můžeme 
opravdu sledovat a hodnotit všichni a 
lamentovat nad všemožnými názory 
neřkuli rozhodnutími a zákony, které 
se nás posléze nemile osobně dotýkají. 
Ale když už jsme u kombinace zákona 
a selského rozumu, tak mnohdy je nao-
pak těžké striktně paragrafy a směrnice 
dodržovat, když zdravý rozum velí něco 
jiného. S tímto jsem se několikrát setkal 
třeba u hodnocení výběrových řízení, 

kde někdy zdravější úsudek vítězil nad 
legislativou. Jsou ale třeba profese, kde 
se selským rozumem řídit nedá. Takové 
povolání lékaře je toho jedním z nejzná-
mějších příkladů. Lékař nemůže takto 
jednat, protože se selským rozumem se 
v případě jakéhokoliv problému, který 
by jeho konáním nastal, u soudu počítat 
nedá. Samozřejmě je mnoho dalších si-
tuací a příkladů v životě lidském, na kte-
ré se touto sedláckou metodou jít nedá. 
   Ale přesto si dovoluji tvrdit, možná 
spíše doporučit zdravý rozum používat 
především všude, kde by mohlo dojít k 
ohrožení života nebo újmy na zdraví. Jde 
třeba o chování v silničním provozu, o 
různé adrenalinové sporty nebo i třeba 
v poslední době komentovanou konzu-
maci zrádného alkoholu. Tam všude je 
používání chladného a zdravého úsudku 
v každém případě na místě.
   Závěrem bych chtěl říci, že v podsta-
tě jen stačí ten pověstný selský rozum 
používat a vyhnete se naprosté většině 
problémů. A že stojí za to pokusit se slo-
žitější myšlenky předvádět názorně a 
jednoduše. I kdyby měl svých bohatých 
poznatků správně využít jen jeden člo-
věk z tisíce – vždy to za to bude stát i pro 
ty ostatní.

Libor Koldinský - šéfredaktor

ÚŘAD PRÁCE INFORMUJE

Pozor na povinnost dodat prohlášení o bydlišti u dávek 
státní sociální podpory!

 V souladu s novelou zákona o státní sociální podpoře platnou 
od začátku letošního roku, musejí žadatelé o dávky státní so-
ciální podpory, kteří uplatnili nárok na dávky před 1. 1. 2012, 
splnit od 1. října 2012 podmínku bydliště na území České re-
publiky. Za tímto účelem je nutné, aby žadatel o dávku vyplnil 
příslušné prohlášení. U dávky rodičovský příspěvek se prohlá-
šení týká jen žadatele o dávku a dítěte, o které pečuje a na zá-
kladě této péče pobírá rodičovský příspěvek. U ostatních dávek 
státní sociální podpory se podmínka bydliště zkoumá u všech 
společně posuzovaných osob. Žadatelé, kteří uplatnili nárok 
na přídavek na dítě a budou dokládat potvrzení o studiu a pří-
jmy za rok 2011, vyplní toto prohlášení při předání uvedených 
tiskopisů. Formulář prohlášení je k dispozici na přepážkách 
kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, kde se přijímají žádos-
ti o dávky státní sociální podpory. Je možné si jej vytisknout 
též na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních 
věcí na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/upcr, kde je 
součástí tiskové zprávy ze dne 31. 8. 2012 s názvem Upřesnění 
– povinnost dodat prohlášení o bydlišti – dávky SSP.

Dále sdělujeme, že v měsíci srpnu byla zahájena výplata dávek 
státní sociální podpory na kartu sociálních systémů, tzv. sKar-
tu. Upozorňujeme klienty, že přechod výplat dávek na sKartu 
nebude proveden jednorázově, ale postupně, přičemž se tou-
to formou budou vyplácet i další nepojistné sociální dávky. 
Jakmile úřad práce odešle do České spořitelny žádost o vydání 
sKarty a ta tuto žádost akceptuje, obdrží klient z Úřadu prá-
ce sdělení s výzvou, kdy se má dostavit na příslušné kontakt-
ní pracoviště k jejímu převzetí. V této době mu bude Českou 
spořitelnou rovněž zaslán poštou PIN. Dokud klient nebude 
vyzván, není třeba nic činit.

   U osob zdravotně postižených, které pobírají příspěvek na 
péči nebo příspěvek na mobilitu, bude postup jiný. Vzhledem 
k tomu, že jejich sKarta bude zároveň průkazem osoby zdra-
votně postižené, bude nezbytné na výzvu úřadu práce doručit 
fotografii. Podrobnosti budou uvedeny ve výzvě. Také do té
doby, než bude tato výzva klientovi zaslána, není opět třeba 
nic konat.

Úřad práce Rychnov nad Kněžnou
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
90 let Růžena Říhová

80 let Danuše Beranová
 Dagmar Matějková
 Jaroslav Malý

Josef Marčík (80)
Zdeněk Zavřel (74)

Zdeňka Čejková (66)
Karel Hloupý (77)

Václav Lochman (83)
Květoslava Opová (86)
František Ryšavý (83)

Bruno Max Christov
Nicolas Stříhavka

Lukáš Felcman
Vilém Kušnir
Vítek Svatoš

VZPOMÍNKA

Dne 5. října uplyne 9 dlouhých smutných let, kdy nás 
při tragické dopravní nehodě navždy opustil v ne-
dožitých 30 letech náš drahý a milovaný syn, bratr, 
manžel a dobrý kamarád pan Martin Vach. S láskou 
a stálou bolestí v srdcích vzpomínají rodiče, sestra 
Šárka s Petrem a strejda Míra. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. 
Nikdy nezapomeneme.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a 
členkám Sboru pro občanské záležitosti paní Ma-
tonohové a paní Šponarové za blahopřání, květiny, 
dárek a milé posezení při příležitosti 60. výročí naší 
svatby.

Manželé Bartošovi

Rád bych poděkoval MěÚ za pěkné blahopřání a p. 
Šponarové a p. Matonohové ze Sboru pro občan-
ské záležitosti za návštěvu a předání dárku k mému 
životnímu jubileu.

Václav Franc

Bezpříspěvkoví dárci krve

Žijí mezi námi, denně se s nimi potkáváme. Málo-
kdy si však uvědomíme jejich nedocenitelnou po-
moc – darováním krve nám zachraňují životy.

V květnu letošního roku obdrželi tito dárci vyzna-
menání – medaile dr. Janského – za rok 2010-2011 
na zámku v Rychnově nad Kněžnou z rukou p. 
J.Třešňákové, krajské radní pro oblast zdravotnic-
tví, a malý dárek od starosty města Týniště nad Or-
licí Ing. J. Matičky.

Zlatý kříž za 80 odběrů obdrželi Michal Merhaut, 
Petr Sedláček, Radek Boris, Hana Vojáčková, Petr 
Derner, Ivo Měšťan a Josef Kašpar.

Zlatou plaketu za 40 odběrů obdrželi Michal Ma-
ryško, Ivana Kolářová, Jaroslav Kříž, Miluše Martín-
ková, Miroslav Šponar, Lenka Šimonová, David Ša-
lata, Vladimíra Sychrová, Martina Jaroměřská, Josef 
Ficenc, Roman Bosák, Petr Morávek, Pavel Špička, 
Jiří Dvořáček, Michal Brabec, Dana Zítková a Karel 
Uhlíř.
Ještě jednou patří dík vám všem.

Mgr. Milena Herelová
Český červený kříž

GRATULACE

Dne 27. září 2012 oslavili  naši úžasní rodiče Karel a Vlasta Procházkovi 
neuvěřitelné výročí své svatby - 65 let společného života.  Už tři generace 
spolu s nimi prožívají krásné chvíle rodinného života a mají je velmi rády. 
Děkujeme jim za vše, co pro nás udělali a přejeme jim i touto cestou hod-
ně zdraví a ještě hodně hezkých chvil strávených v rodinném kruhu. 

Dcera Eva  a syn Karel s rodinami

Upozorňujeme občany,

že druhá splátka za svoz komunálního odpadu je splat-
ná do 31. října 2012.

Roční sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském 
roce a činí Kč 492,-  za osobu.

Poplatek je možno uhradit:
- hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech:

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

- bankovním převodem na účet číslo: 
19-1240103329/0800, 

 variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz, 
nebo na tel. čísle 494 337 353
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KULTURNÍ POZVÁNKY

Neděle 7. a 21. října, 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.

Neděle 28. října, 8:30 hodin prezence v tělocvičně U Dubu, 
10:30 hodin start hlavního závodu 

Týnišťská desítka
Tradičně se ve sváteční den poběží 21. ročník silničního běhu 
Týnišťská desítka. Závod je zařazen do seriálu Velká cena vý-
chodočeské oblasti. Loňského ročníku se zúčastnil rekordní 
počet 191 vytrvalců. Vypsáno je opět osm kategorií mužů, žen 
a veteránů. Pořadatelé z atletického oddílu připravili odměny 
za překonání traťových rekordů, které drží Josef Pomikálek 
časem 31:07 min. (1999) a Anna Pichrtová časem 34:18 min. 
(2001). Součástí sportovní akce bude ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže běžecký závod žactva od 9 hodin. Minulý rok se 

závodu zúčastnilo 50 dětí. Pořádá SK Týniště nad Orlicí – oddíl 
atletiky.

Společné koncerty Mladého týnišťského big 
bandu a Rychnovského dětského sboru

Vážení a milí příznivci našeho big bandu,
rok 2012 je pro nás i pro Rychnovský dětský sbor rokem výroč-
ním, uplynulo již 20 let od jejich založení. U této příležitosti vás 
srdečně zveme na společné koncerty s názvy:

20 ‰...hudbu máme v krvi, který se uskuteční 14. října 2012 
od 15:00 hod. v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí
Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek v ZUŠ Týnistě nad Orlicí, tel: 
494 37 15 13, 775 18 84 50

Těší se na vás Mladý týnišťský big band

výstavy
Neděle 28. října, 6:00 – 10:00 hodin, Bobkárna

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

jiné akce

koncerty
Pondělí 15. října, 18:00 hodin, sál ZUŠ

První z řady pravidelných Žákovských koncertů 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

divadlo
Pátek 5. října, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

SVĚTÁCI
Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské z Prahy uvádí muzikál v režii Lumíra Olšovského. Pořádá Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí 

ROZHOVOR S FOTBALOVÝM ROZHODČÍM

Když se ve fotbalových kuloárech řekne 
jméno LEON HORSKÝ, tak každý správný 
fanoušek krajské kopané zbystří. Týnišťák 
s píšťalkou běhá po fotbalových trávnících 
už bezmála dvě desetiletí. O svých zážit-
cích by mohl napsat román. Leon Horský 
je sportovec tělem a duší. Krátký rozhovor 
s tímto vynikajícím člověkem vyšel v časo-
pise Fotbal v kraji. 

1) Jak dlouho pískáš a co tě vedlo ke 
kariéře rozhodčího?
Pískám už 19 let. A začátek mé kariéry 
je hodně kuriózní. Jel jsem se, s nohou 
v sádře, podívat na utkání do Albrechtic, 
které v poločase předčasně skončilo pro 
nedostatečný počet hráčů. Domů se mi 
nechtělo a tak jsme museli druhý polo-
čas odehrát v pohostonství. Tam přišel 
bývalý rozhodčí, a dnešní funkcionář Al-
brechtic, Ruda Moravec, který mě začal 
přesvědčovat o tom, že bych měl začít 
pískat. Jelikož jsme oba vypili několik 
„štamprlat“ zelené, tak jsem to slíbil a 

tím začala moje kariéra na fotbalových 
hřištích.

2) Jak těžké je rozhodování na fotba-
lových trávnících?
Čím vyšší třídu pískám, tím je pro mě fot-
bal jednodušší. S rostoucí soutěží logic-
ky roste kvalita hráčů a fotbalové umění. 
Ruku v ruce s tím jde jejich snaha hrát 
fotbal a se jen povalovat. 

3) Nejprestižnější zápas? 
Když jsem začínal se svoji kariérou, tak 
jsem dostal delegaci na utkání Světla 
n/S vs. Ledeč n/S na pozici AR2. Tohle 
utkání je obrovské derby a shodou okol-
ností se tady hrálo o přímý postup do 1. 
A třídy. Střetnutí sledovalo 1100 diváků. 
Za mnou létaly dělobuchy, diváci fandili. 
Takhle hlučné, dramatické a ostře sledo-
vané utkání pro mě byl skvělý zážitek. A 
nesmím zapomenout na přátelský zápas 
ligových mužstev Hradec Králové - Jab-
lonec před dvěma lety. 

4) Nejkurioznější moment během tvé 
rozhodcovské kariéry?
Kuriózních momentů jsem zažil opravdu 
hodně. Úsměvná historka se váže k mojí 
přezdívce „Leopard“. Ta vznikla v Horním 
Starém Městě, kde zařádil tiskařský šo-
tek a chybou tisku vzniklo místo Leonard 
- Leopard. „Kolega“ a kamarád rozhodčí 
se toho samozřejmě škodolibě chytil a 
tak mi to zůstalo. Ale asi vtipnější je moje 
příhoda z Dobříkova. Pršelo, všude bah-
no, opravdu nefotbalové počasí. Hráči 
zakopli míč, a tak jsem dal pokyn ke stře-
dovému praporku k poskytnutí náhrad-
ního míče. Funkcionář mě dlouhým pa-
sem „našel“ až na hranici velkého vápna, 
jak se říká na tkaničku přesně. Chtěl jsem 
předvést svou skvělou technickou vyba-
venost, prezicní zpracování a dlouholetý 
fotbalový um. Jenže co čert nechtěl, mís-
to aplausu vyprodaných tribun, mi pod-
jely nohy a jak široký tak dlouhý, jsem se 
natáhl přesně do té největší kaluže.

Jan Dušek
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dnes bychom vám rádi představili dvě 
knihy z naučné literatury. Pro koho jsou 
určeny?  Především pro milovníky moto-
cyklů JAWA a technicky založené čtenáře. 
Pro podnikatele, kteří hledají odpověď na 
otázku, jak se v dané době podnikalo, a 
také pro milovníky životopisů, protože za 
každým technickým umem se skrývá i bo-
hatý životní příběh, který v obou předsta-
vovaných knihách nechybí. Obdivovatelé 
historie nahlédnou do hospodářské situ-
ace ve strojírenském průmyslu v průběhu 
obou světových válek a připomenou si 
praktiky komunistického režimu a to, jak 
se zachoval k lidem, co mnohé dokázali. 

Začneme u prvního titulu František Ja-
neček: motocyklový král. Příběh muže, 
který dal vzniknout motocyklům JAWA 

autorů Daniela Povolného, Vladimíra Sou-
čka a Radomíra Zavadila (vydala Mladá 
fronta v roce 2011, rozsah 325 s.).
Jedná se o příběh muže, který se zasloužil 
o vznik oblíbených motocyklů JAWA. Na-
rodil se v roce 1878 v našem regionu jako 
syn venkovského sedláka v Klášteře nad 
Dědinou (pro milovníky turistiky uvádím, 
že rodný domek se nachází na kopci po 
levé straně před vjezdem do vesnice, kde 
je umístěna jeho pamětní deska). Franti-
šek Janeček se na uznávaného vynálezce 
musel sám vypracovat, což pro něho jako 
synka venkovského sedláka nebylo určitě 
nic jednoduchého. Jeho oborem se stala 
výroba zbraní a motocyklů Jawa. Byl to 
člověk neobyčejně podnikavý a zvídavý, 
stále chtěl něco zkoušet a vylepšovat. Také 
proto se jeho slévárně říkalo slévačská uni-

verzita. Uměl zaměstnat spousty lidí a po-
starat se o jejich rodiny. Dařilo se mu i ve 
vlastní rodině. Podnikat v době světových 
válek a odolávat silné konkurenci ho stálo 
nemalé úsilí. Jeho továrny rostly jako hou-
by po dešti, ale zrovna tak rychle zanikaly z 
důvodů konkurence a krize. Za zmínku jis-
tě stojí, že jeho syn František Karel Janeček 
působil jako majitel automobilové firmy
v Kvasinách. Příběh knihy pomalu končí v 
roce 1937, kdy se potkává s JUDr. Jarosla-
vem Freiem, kterého jmenuje osobním ta-
jemníkem. Jaký pohled na něho má tento 
svědomitý a talentovaný mladík se dozvíte 
v další představované knize. Ing. František 
Janeček umírá v roce 1941 s uspokojivým 
vědomím, že v jeho úsilí pokračuje schop-
ný člověk. 

Druhý titul JAWA, můj osud: příběh Jaro-
slava Freie, který zachránil JAWU a útě-
kem zachránil sebe. Autorem publikace 
je Jan Králík a v roce 2010 ji vydalo nakla-
datelství GRADA v edici TEN - Technická 
elita národa (rozsah 112 s.).
Tato útlá kniha přináší pohled na neoby-
čejný osud člověka, který byl původním 
zaměřením ekonom. Později vystudoval 
práva a rozhodl se jít jinou cestou. Přes 
obchod s motocykly a automobilku Aero a 
studium při zaměstnání se stal v roce 1941 
ředitelem zbrojovky, známé pod značkou 
JAWA.             
V období 2. světové války prokázal ne-
obyčejnou statečnost, když ukryl 8 200 
motocyklů a 700 automobilů a za zády 
Wehrmachtu pokračoval ve vývoji nových 
motocyklů a automobilů. Věřil, že válka 
brzo skončí a výroba se znovu naplno roz-
jede. Jeho plány však překazila Státní bez-
pečnost a tak za dramatických okolností si 
zachránil život tím, že emigroval do Kana-
dy. V Kanadě se věnoval úplně odlišnému 
oboru a dosáhl toho, že byl i v tomto obo-
ru úspěšný a byl oceněn medailí Královny 
Alžběty II. Zemřel v roce 1981. V rodné 
zemi o něm 60 let nepadla jediná zmínka. 

Další tituly edice TEN:
NĚMEC, Jan: Legendární motocykl Če-
chie. Osudy Albina Liebische, konstruktéra 
nejdelších motocyklů
KRÁLÍK, Jan: Jaroslav Juhan. Život bez 
brzd. Muž, který přivedl Porsche na Car-
reru
VACEK, Zdeněk: Škodovkou na Sněžku i 
kolem světa. Příběh B. J. Procházky-Dubé, 
polykače kilometrů a propagátora auto-
mobilové techniky

Věra Bouzková 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti za měsíc
SRPEN 2012

Dne 2.8.2012 v 12:00 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení o muži, který kácí strom 
v lese ve vlastnictví města Tý-
niště nad Orlicí, mezi obcemi 
Petrovice a Třebechovice p.O., 
a je zde podezření z krádeže 
dřeva. Věc byla jakožto pře-
stupek proti majetku řešena 
strážníkem na místě uložením 
blokové pokuty. 

Dne 4.8.2012 v 02:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení 
o rušení nočního klidu hosty jednoho z barů v Týništi, kteří se 
nacházejí na tzv. zahrádce před barem. Skupinka hostů byla 
strážníky na místě umravněna, záležitost byla řešena domlu-
vou.  

Dne 6.8. 2012 v 18:00 hod. bylo v rámci cyklohlídky stráž-
níkem v městském parku řešeno porušení obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2008 o zákazu požívání všech alkoholických ná-
pojů na určených veřejných prostranstvích města Týniště nad 
Orlicí. Jeden přítomný muž však nedbal pokynů strážníka a 
demonstrativně pokračoval v konzumaci alkoholu. Následo-
valo sepsání zápisu o podaném vysvětlení na služebně MP 
a přestupek proti veřejnému pořádku byl oznámen Komisi k 
projednávání přestupků města Týniště nad Orlicí. 

Dne 7.8. 2012 v 18:40 hod. Policie ČR požádala o výpomoc 
k provedení včasného zákroku proti pachateli krádeže kovů 
z areálu chovných rybníků mezi Týništěm nad Orlicí a Petro-
vicemi, neboť hlídka PČR je momentálně mimo Týniště a její 
dojezd na místo bude časově náročný. Přes veškerou snahu 
strážníka a oznamovatele se pachatele krádeže železného šro-
tu nepodařilo dopadnout, vše zanechal na cestě a uprchl do 
lesa. Věc je v šetření.  

Dne 10.8.2012 v 23:10 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na travnatém ostrůvku v ulici V Sítinách se nachází 
skupinka osob, která ruší noční klid. Na místě byli strážníky za-
stiženi dva mladí muži a tři dívky, kteří konzumovali alkohol 
a hlučeli. Strážníky byli vyzváni ke zjednání nápravy – ztišení 
a úklidu okolí lavičky. Této výzvy uposlechli, věc byla řešena 
domluvou. 

Dne 13.8.2012 v 15:15 hod. se na služebnu MP dostavila oby-
vatelka města Týniště nad Orlicí, aby zde učinila oznámení o 
krádeži dámského jízdního kola zn. Tripol Tiana, fialové barvy, 
které jí bylo odcizeno ze stojanu u nádraží ČD Týniště nad Orli-
cí. Ve věci jakožto přestupku proti majetku probíhá šetření. 

Dne 15.8.2012 v 16:30 hod. bylo přijato oznámení o krádeži 
věcí ze zahrádky u Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí. 
Ve věci probíhá šetření. 

Dne 17.8.2012 v 22:50 hod. byl z prostoru městského parku 

u Geriatrického centra strážníky předveden na služebnu pod-
napilý muž, který se choval hlučně – v blízkosti Geriatrického 
centra úmyslně křičel a výzvy strážníků směřující ke zjednání 
klidu zcela ignoroval. Věc byla jako přestupek proti veřejnému 
pořádku řešena blokovou pokutou. 

Dne 20.8. 2012 bylo strážníky městské policie v rámci města 
Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice uskutečněno 
měření rychlosti vozidel, přičemž bylo strážníky projednáno 
18 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Dne 20.8. 2012 v 13:00 hod. bylo přijato oznámení o krádeží 
železného šrotu z areálu Semenářského závodu Týniště nad 
Orlicí. Ve věci probíhá šetření. 

Dne 20.8.2012 v 17:45 hod. bylo strážníky při měření rych-
losti v ulici T.G. Masaryka zastaveno vozidlo, jehož řidič při 
rozjíždění od okraje vozovky nedal znamení o změně směru 
jízdy a následně prudce akceleroval směrem k hlídce městské 
policie. V rámci provedené kontroly byl řidič vyzván k prove-
dení dechové zkoušky na alkohol. Tato zkouška měla pozitivní 
výsledek, naměřeno bylo 2,09 ‰ alkoholu. Jelikož ve věci bylo 
tímto dáno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, byla věc k dalším opatřením předána věcně 
příslušné Policii ČR. 

Dne 22.8.2012 v 18:30 hod. bylo přijato oznámení o poško-
zení oplocení zahrádky na okraji sídliště U Dubu, kdy toto způ-
sobil neznámý pachatel, který lezl přes oplocení do zahrádek. 
Ve věci probíhá šetření. 

Dne 22.8.2012 v 22:25 hod. bylo přijato oznámení o rušení 
nočního klidu na Mírovém náměstí. Na místě bylo strážníkem 
zjištěno, že hluk pochází z hlasitě puštěného autorádia. Po vý-
zvě strážníka došlo k nápravě. Věc byla řešena domluvou. 

Dne 24.8.2012 v 10:45 hod. bylo městskou policií přijato tele-
fonické oznámení, že v Týništi nad Orlicí, ul. Mostecká, dochá-
zí v areálu firmy VENCL k pálení plastů na otevřeném ohništi. 
Strážníkem bylo na místě zjištěno, že zde dva pracovníci pálí 
na ohništi obsah odpadkových košů, včetně PET lahví. Kontak-
tována byla odpovědná osoba, která ihned zjednala nápravu.

Dne 25.8.2012 v 23:27 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní o rušení nočního klidu hlasitou hudbou v ulici Havlíčkova. 
Po upozornění ze strany strážníků došlo k utlumení hudby, 
avšak následně se podezřelý rozčílil na adresu oznamovatele a 
noční klid rušil svým hlasitým křikem. Po několikaminutovém 
jednání s podezřelým se tento uklidnil. Za rušení nočního kli-
du a neuposlechnutí výzev strážníků byla následně uložena 
bloková pokuta.   

Dne 28.8. 2012 v 15:30 hod. bylo řešeno fyzické napadení, 
kdy měl soused dát sousedce dvě facky. Po provedeném šetře-
ní byla věc oznámena Komisi k projednávání přestupků města 
Týniště nad Orlicí k projednání přestupku proti občanskému 
soužití.   

Martin Štěpánek
velitel městské policie 
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistou-
pili k němu veleknězi a starší lidu a řekli 
„Jakou mocí to činíš? A kdo ti tuto moc 
dal?“
Matouš 21,23

Jakou mocí žijeme? Co nám dává sílu pro 
život, jaký vedeme? Neptáváme se takto 
moc často a i tehdy v jeruzalémském chrá-
mu to byl spíše chyták. Parta kolem velek-
něze přistupuje k Ježíši a ráda by zvěděla, 
jestli má dost dobrou (pravo)moc k tomu, 
aby říkal to, co říká a tam, kde to říká. A 
Ježíš jim na to odpoví onou známou pro-
tiotázkou, odkud měl svou pravomoc Jan 
Křtitel: „Odkud měl Jan pověření křtít? Z 
nebe, či od lidí?“
A najednou se tazatelé ošívají, už z nich 
nikdo nedostane ani slovo, ale z Ježíšovy 
odpovědi je patrné, ke komu se hlásí. Hlásí 
se ke svému učiteli a předchůdci, svému 
bratranci a kmotru Janu Křtitelovi. Ona ta 

otázka velekněží a starších lidu není zas tak 
špatná (za jiných, klidnějších okolností): Ke 
komu se hlásím, z jaké moci žiji, z jakého 
zřídla síly čerpám? Čerpám a vydávám? A 
jsem hoden svých předchůdců, (pra)rodi-
čů a kmotrů? Zavzpomínejme na ně čas od 
času, položme si před nimi tuto otázku a 
zkusme si na ni také odpovědět.
 
Modlitba:
Prosíme tě, Pane náš, aby tou nejvlastnější 
životní silou a mocí byla víra, naděje a lás-
ka, to vše, co čerpáme z tvé moci, trojjedi-
ný Bože. Amen

Píseň: 
1. Pán Bůh je síla má, všecka obrana má! 
Bezpečně má státi, aniž se lekati duše má.
2. Byť vojsko povstalo, proti mně se bralo, 
byť jich bylo mnoho, nebojím se toho za-
málo.
3. Neboť při sobě mám, v něhož silně dou-

fám, bojovníka toho, jenž jest mocen vše-
ho: nezoufám.
4. Jedné věci žádám a té vždycky hledám, 
abych v domu Páně přebýval v ochraně 
věčně tam.
5. Uslyšiž mne, Pane, ohlédniž se na mne; 
utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj 
Pane.
6. Tváři své přede mnou neskrývej, buď se 
mnou! Tys mé spomožení i vysvobození, 
Bože můj.
Píseň č. 182 z Evangelického zpěvníku (ná-
pěv i text - podle Žalmu 27 - z roku 1636)

Srdečně zveme na bohoslužby v říjnu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
14.10. od 10:30 h s nedělní školou
28.10. od 10:30 h, bohoslužby Díkčinění s 
večeří Páně a s nedělní školou

Připravil Jaroslav Matuška

Dopoledne Odpoledne

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

Angličtinka pro děti 15 - 17hod.
AJ pro dospělé od 17hod., NJ pro dospělé od 16hod.
Herna 15:00 - 18:00hod.

Úterý Rolnička I. 9:30 - 10:15hod.
Rolnička II. 10:15 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Angličtina pro děti 16:00 - 17:00hod.
Herna 16:00 - 17:00 hod.
Francouzština od 17hod. 

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

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna 18.10.
Tongo 25. 10.

Herna 16:00 - 18:00hod.
odpolední Tvořivé dílny pro rodiny od 16hod.

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

Herna 16:00 - 18:00hod.
Biblická rodina pro děti od 16hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc říjen

Další akce v říjnu:
1.10. (Po) od 15 h. ukázková hodina Angličtinky pro děti
3.10. (St) od 15:30 h. ukázková hodina Flétničky pro děti
4.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Pedig v DDM Sluníčko
11.10. (Čt) Dýňová zahradní slavnost, od 16h, hry, dlabání dýní, opékání párků...
18.10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
18.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Mozaika
18.10. (Čt) Veselé loutkové představení s pohádkou: Jak šel kozlík do světa
                 - originální pohádka, plná písniček s veselým dějem, 40 min.,                
 - v MC Ratolest, od 16 h., cena: 40 Kč
25.10. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO

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

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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Je až s podivem, na kolika místech Rych-
novska byly zaznamenány pověsti právě 
o přenášení kostelů. Takovýmto zvlášt-
ním způsobem přišli lidé o svůj sva-
tostánek nejen ve Vrbici, o které jsme si 
vyprávěli v minulém okénku, ale také ve 
Velké Čermné, v Lukavici anebo v Černí-
kovicích. Pokaždé bylo zdivo rozestavě-
ného kostela třikrát přenášeno na jiné 
místo, pokaždé se tak dělo v noci za přís-
ného dozoru vesničanů, jež naneštěstí 
vždy přemohla nepřekonatelná únava 
a spánek. V těchto navzájem si podob-
ných pověstech jsou zřejmě uchovány 
dávné události, pro které dnes už jen 
těžko hledáme vysvětlení. Možná je tak 
popisován zánik kostelů, možná pouze 
silná touha věřících mít také svůj vě-
hlasný chrám, jakým je například poutní 
kostel Panny Marie Bolestné na Homoli. 
Však také on měl původně stát na jiném 
místě.
Pověst o přenášení homolského kostela 
vznikla pravděpodobně na základě pů-

vodního záměru stavět nikoliv na vrchu 
Homoli (v lidovém úzu Homol), ale na 
sousedním Chlumu. Dvojvrší Chlum se 
zdálo pro stavbu kostela zprvu příhod-
nější, protože se zde nacházely ještě 
poměrně zachovalé ruiny hrádku Dřele, 
které mohly být snadno použity jako zá-
kladní stavební materiál. Nejspíš tu byly 
provedeny první stavební pokusy, ale 
nakonec se ukázalo, že sklepení pod bý-
valým hrádkem je už narušené horlivými 
hledači pokladů,  a to  stavitele přimělo 
Chlum opustit. Volba poté padla na ne-
dalekou Homol.
Myšlenka založit v tomto odlehlém 
koutu Podorlicka poutní místo vzešla 
od hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte. 
Vdova po šlechtici španělského původu 
zakoupila zchudlé panství pod Homolí 
30. dubna 1688 a už o čtyři roky pozdě-
ji byl po nezbytných přípravách polo-
žen základní kámen kostela. Pokroková 
hraběnka nezapomněla ani na posílení 
vzdělání svých poddaných. Vedle kos-

tela byla totiž na Homoli založena také 
škola - počin na tu dobu nevídaný, vždyť 
v okolních větších vsích byly školy stavě-
ny až o sto let později. Celý barokní areál 
na Homoli se neobejde bez určité sym-
boliky umocňující duchovní prožitek při 
návštěvě tohoto místa. Například scho-
diště má 153 stupňů, stejně jako je Zdrá-
vasů ve Velkém růženci, a 16 odpočíva-
del, jako je ve Velkém růženci Otčenášů.  
Homol a přilehlé okolí skrývá mnoho 
dalších jiných zajímavosti, ale na ty z 
našeho okénka už bohužel nedohléd-
neme. Budeme-li chtít, můžeme je začít 
objevovat sami.
Text a foto: Adam Prokeš

Literatura:
Jindřich Vanický. Homol: turistická perla 
Orlických hor, Potštejn 1995
Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. 
SOkA Rychnov n. Kn., 2002
Turistická mapa: www.mapy.cz 

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

O tajemných silách, které přenášely kostely II.
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Úterý 2. 10. TVOŘENÍČKO – potisk lát-
kových tašek od 17.30 hod.
Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo 
prarodiči, mládež nebo samotné dospě-
lé. Pomocí textilních barev si ozdobíme 
látkové tašky. K dispozici jsou šablony, 
náměty, veškeré pomůcky. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál. S sebou: pracov-
ní tričko, případně tričko na další tiská-
ní. Doporučujeme se přihlásit předem, 
máme omezený počet tašek a míst.

Úterý 9. 10. ÚTERNÍ PEDIG od 17.30 
do 20 hod.
Rozjíždíme podzimní pletení dvou-
stěnných košů, páskových velekošů, 
klasických košíčků podle vašeho přání, 
létajících balónů nebo čehokoliv jiného. 
Vítáme i začátečníky! Přihlaste se, pro-
sím, předem, stačí email. Cena 50 Kč + 
spotřebovaný materiál.

Sobota 13. 10. PODZIMNÍ PLETKY 

PEDIG - GONDOLOVÉ KOŠE (9 – 15 
hod.) Sobotní tvoření pro začátečníky i 
pokročilé, vyzkoušíme trochu jiné ple-
tení na gondolových koších. Jednodu-
chou, ale velmi efektní techniku zvlád-
nou i začátečníci. Přihlaste se, prosím, 
předem, stačí email. 
FIMO I. (9 – 11 hod.) Základy práce s 
polymerovou hmotou, která zůstává po 
upečení krásně barevná a pevná. Blen-
dování barev, práce s extrudérem, ukáz-
ky a možnosti. 
KORÁLKOVÁNÍ (11 – 13 hod.) Letos mů-
žete začít včas s vánočními přípravami, 
vyzkoušíme hvězdičky a andělíčky.
FIMO II. (13 – 15 hod.) Další možnosti 
práce s polymerovou hmotou. Vyzkou-
šíme Millefiori kytičku nebo další mož-
nosti. Na obě dílny jsou k dispozici Fimo 
v mnoha odstínech a veškeré pomůcky 
(můžete si i přinést vlastní Fimo, případ-
ně lžičky na potažení hmotou). 
Všechny dílny jsou vhodné pro děti s do-
provodem dospělého, mládež a samot-
né dospěláky. Cena každé sobotní dílny 
80 Kč + spotřebovaný materiál.

16. října – 18. října 
BURZA SPORTOVNÍHO OBLE-

ČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB 
+ BLEŠÍ TRH 

Nabídněte nebo přijďte koupit zimní 
bundy, kombinézy, oteplovačky, lyže, 

brusle a další. Z důvodu kapacity prosto-
rů jsme nuceni omezit příjem normál-
ního oblečení na max. 10 ks na osobu. 
Zimní oblečení a ostatní věci jsou bez 
omezení. 

Poplatek za zprostředkování je 10 % z 
prodaného zboží + paušál 30 Kč + 20 Kč 
za věci nad 300 Kč. 

PŘÍJEM VĚCÍ DO PRODEJE
Úterý 16. října 17.30 – 20 hod. 
středa 17. října 8 – 12 hod. 

PRODEJ
středa 17. října 15 – 19 hod.
čtvrtek 18. října 10 – 15 hod.

VÝDEJ neprodaných věcí 
čtvrtek 18. října 17 – 18.30 hod.

Úterý 23. 10. PEDIG PRO ZAČÁTEČNÍ-
KY I. od 17.30 do 20 hod.
Základy práce s přírodním materiálem, 
ze kterého může vzniknout téměř coko-
liv. Začneme na pevných dnech, naučí-
me se zavádět osnovy, základní opletek 
třemi pruty a jednoduchou točenou 
uzavírku, barevná kombinace je na vás. 
Přihlaste se, prosím, předem, stačí email. 
Cena 50 Kč + spotřebovaný materiál.

Čtvrtek 25. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY   

VÝLET ZA BUBÁKY do Potštejna. Ne-
všední prohlídka potštejnského zámku 
okořeněná bubáky a celodenními hrami 
s kamarády. Přihlášky předem v DDM. 
Cena 300 Kč (vstupné, oběd, jízdné, do-
provod, režie). Podrobnosti na přihlášce.

Pátek 26. 10. VÝLET DO BAZÉNU
Návštěva rychnovského bazénu spojená 
s hrou v parku nebo v lanovém centru. 
Přihlášky předem v DDM. Cena 300 Kč 
(vstupné, oběd, jízdné, doprovod, režie). 
Podrobnosti na přihlášce.

PÁTEČNÍ PODZIMNÍ SLUNÍČKOHRÁT-
KY 7.30 – 15.30 hod.
Do Sluníčka může dorazit kdokoliv, kaž-
dou hodinu nabízíme nejrůznější ak-
tivity, ze kterých si každý může vybrat 
podle svého gusta (sportík, strašidelné 
výtvarno, počítače, turnaje ve stolních 
hrách a další). Možnost přihlášení pře-

dem na celý den s obědem nebo přijít až 
ráno podle chuti. Těšíme se na návštěv-
níky z 1. – 6. třídy! Celodenní vstupné 
s obědem 150 Kč nebo 20 Kč/hod. bez 
oběda.

Pátek 26. 10. – neděle 28. 10. MERITO-
RIO 2 aneb nevstoupíš dvakrát do stejné 
řeky
V.I.P. akce pro naše aktivní vedoucí, in-
struktory a pomocníky.

Neděle 28. 10. STRAŠIDELNÝ DŮM 
17 – 18 hod.
Tradiční strašidelná akce pro nebojácné 
a odvážné! Nedoporučujeme ji malým 
dětem a strašpytlíkům! Vstup pouze na 
vlastní nebezpečí, protože celé Sluníčko 
se promění v doupě strašidel, upírů, kr-
vavých rukou a kdovíčeho ještě... Pouš-
tíme průběžně od 17 hod. Startovné 20 
Kč.

Úterý 30. 10. LAMPIÓNY od 17.30
Každý si vytvoří strašidlácký lampion, 
který může využít při čtvrteční strašidel-
né akci. S sebou: přezůvky, 30 Kč. Dopo-
ručujeme se předem přihlásit, přihlášení 
mají přednost v případě naplnění kapa-
city dílny. Děkujeme za pochopení.

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

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

Nasajte atmosféru čisté přírody

SLAVTE  S  NÁMI  1. NAROZENINY
   

STUDIA  ORIFLAME  V  TÝNIŠTI 
NAD ORLICÍ

KDY:  pondělí 1. 10. 2012 
od 10 - 17h

KDE:  STUDIO ORIFLAME, T. G. 
Masaryka 524(bývalá cukrárna)

    
Čekají na Vás ukázky líčení, ma-
sáže rukou, komplexní analýza 

těla a pleti, ochutnáte speciálně 
upravené koktejly Wellness by 

Oriflame.
Pro děti soutěže a dětský koutek

  
Každý dnes u nás dostane dárek

Kdo má narozeniny a svátek tak 
pro něj máme dárek speciální 
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Ohlédnutí za tábory a táborová poděkování...
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Vlčkovi, od kterého 
jsme celé léto brali obědy na naše tábory. Byl velmi ochotný 
a vstřícný. Poděkování patří také zaměstnancům zeleniny Zá-
brodský a pekárny Mňam, kde jsme odebírali potraviny a kde 
vždy ochotně vyšli vstříc našim, ne vždy obyčejným, požadav-
kům. A také chceme poděkovat paní Evě Drábkové, která nám 
na naše tábory zapůjčila kostýmy z divadelní půjčovny a my 
tak mohli naše táborové hry uvádět v tématických maskách. 
Všechny letní tábory dopadly na výbornou, kromě jednoho, 
kde poslední den zařádila střevní chřipka a pokazila závěr týd-
ne. Spokojenost byla vidět na dětech i na vedoucích. Děku-
jeme ještě jednou takto hromadně všem našim dobrovolným 
vedoucím, kteří věnovali svůj prázdninový nebo dovolenkový 
čas dětem.

Nabízíme vám zkrácený pohled do naší táborové kuchyně z 
posledních čtyř táborů:

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Od 6.8 -10.8. proběhl v DDM 2. příměstský  tábor s tematikou 
pohádkového dobrodružství a spoustou kreativních pohád-
kových činností. Děti odhalovaly záhady pohádkového světa, 
kouzlily s čarodějnicemi, potkaly smutnou princeznu a nespo-
čet dalších pohádkových bytostí, které znají z vyprávění pohá-
dek. Zahrály si řadu her, tvořily, malovaly a navštívily pohádko-
vý svět v Potštejně. Velké poděkování patří vedoucím tohoto 
tábora, Kačce Jenčíkové, Lence Volkové, Marku Kohoutovi a 
Lence Kalousové.  

Jana Kalousová

STVOŘENÍ SVĚTA
Ve dnech 11. - 17. 8. 2012 se v DDM Sluníčko sešli malí andílci, 
aby stvořili nový svět na táboře Stvoření světa. Pomáhali jim 
velcí andílci Jirka, Káťa, Anča, Erika a Ency, kteří měli na starost 
každý jeden den, a nad vším velel Pán Bůh – ten se ale mnohdy 
jenom spokojeně díval, jak to těm andílkům pěkně jde. Spo-
lečnými silami jsme stvořili nejprve vesmír, potom planetu 
Zemi, vodstvo, rostliny, zvířata a nakonec i člověka. Andílci si 

však užívali i jiných radostí – jezdili na kole, koupali se v bazé-
nu, pomáhali v kuchyni, hráli si v lese a sportovali na zahradě 
DDM. Poděkování patří výše zmíněným andílkům a všem pří-
ležitostným pomocným rukám.   

Jana Bahníková

LETNÍ ROSEGIRLS
4. týden v srpnu proběhlo taneční soustředění Letem světem s 
Rosegirls. Týden plný slunečného počasí strávily dívky i se svý-
mi vedoucími ve Sluníčku nacvičováním, vyráběním, hraním 
a sportem. Užily si především holčičí zábavy, od kosmetické 
přednášky a názorné ukázky (poděkování patří Lucce Zahál-
kové) přes taneční soutěž Dancing World po Miss Ulítlost, na 
kterou se nám sjela porota z celého světa. Za týden holky pod 
vedením Verči a Nikoly sestavily nové skladby, se kterými vy-
stoupily 6. 9. při zahajovací akci DDM Sluníčko na zahradě. Za 
senzační týden bych chtěla poděkovat nejen všem účastnicím, 
ale i všem ostatním vedoucím Verče Bartošové, Míše Duškové, 
Nikole Krejčíkové, Anče Jenčíkové, Péťě Mňukové a Míše Křiš-
ťanové.    

Lenka Volková, hl. vedoucí

ŠMOULÍ NÁŘEZ
Každoroční volejbalové soustředění se tentokrát konalo tak 
ve Sluníčku, protože mezi námi byla polovina hodně malých 
šmoulů, tak pro jistotu. Všichni ale zvládli nejen táborový, ale i 
tréninkový program v pohodě. Každý den jsme 2x trénovali na 
stadionu, hráli drobné šmoulí hry ve Sluníčku nebo jezdili na 
kolech. Nechybělo ani koupání a večerní program pro starší. 
Cílem tohoto tábora byl především pohybový a herní posun v 
základech minivolejbalu a šestkového volejbalu. Jak se nám to 
povedlo, se projeví už během podzimní sezóny. S přehledem a 
zkušenostmi si vedly všechny naše volejbalové vedoucí Anča, 
Kačka, Kahu a Marťa, děkujeme jim za jejich aktivitu!  
 

Eva Jenčíková a Jana Bahníková

Co se to dělo ve Sluníčku v září...
Hned první týden nám začali dělníci měnit okna na celé straně 
do náměstí a dveře vepředu i vzadu. Během týdne byli hoto-
vi a nastoupil pan malíř, který postupně maloval nejen kolem 
nových oken, ale také v některých celých místnostech (a sou-
časně ještě stíhal malovat na poliklinice). Takže o práci jsme 
měli postaráno i my, přesuny a generální úklid většiny míst-
ností, douklízení potáborových krabic a rekvizit a ještě jsme to 
všechno zpestřili stěhováním darovaného nábytku do nových 
místností v přízemí a jejich kompletního přestěhování. Zkrát-
ka občas nebylo ani kam šlápnout, natož něco někam položit. 
Vzhledem k těmto aktivitám jsme byli nuceni přesunout Burzu 
zimních a sportovních věcí na říjen, protože bychom se zkrát-
ka nevešli. Děkujeme za pochopení a podporu od příznivců, 
díky nimž jsme získali kompletní vybavení do nové ředitelny 
a do nové kostymérny, ramínka na kostýmy, gauč do klubu a 
další. 

Eva Jenčíková

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

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



strana 13

Mnohý ti dá radu jak přeplavat moře, 
ale málokterý tě vytáhne z louže...

Rozhodnutí kandidovat do krajského 
zastupitelstva souvisí s mým osobním 
přesvědčením, že pouze aktivním přístu-
pem a veřejnou angažovaností můžeme 
měnit naše okolí k lepšímu. S takovým 
přesvědčením jsem pracoval i v minu-
lém krajském zastupitelstvu, ve kterém 
jsem se věnoval především tématům 
ekonomiky, zdravotnictví a školství.  Pra-
coval jsem jako místopředseda finanční-
ho výboru, člen školského a zdravotního 
výboru. Hodně pozitivních změn se po-
dařilo prosadit, řada dlouhodobých úko-
lů k finálnímu řešení ještě čeká na příští
krajské zastupitele. Osobně považuji za 
nejvýznamnější oblast zdravotnictví a 
k tomuto rezortu přichýlenou sociální 
sféru. Právě zde je maximálně koncent-
rováno to, co je očekáváno od sociálně 
– demokratické politiky: Prosazování 
mezigenerační solidarity, zajištění lidské 
důstojnosti ve všech životních situacích, 
dostupnost kvalitní lékařské péče pro 
všechny skupiny obyvatel. V těchto ob-
lastech se stát chová stále více cynicky 

a množství úkolů zejména v sociální sfé-
ře vkládá na bedra krajů. Kraje musí na 
tuto novou situaci efektivně reagovat. 
Čeká nás množství práce, protože nelze 
dopustit, aby se lidé museli obávat toho, 

že princip solidarity a důstojnosti bude 
narušen právě ve složitých životních si-
tuacích.
Práce krajského zastupitele je náročná, 
o tom jsem se mohl sám přesvědčit v 
minulém volebním období. Jsem tak 
rád, že mohu vždy počítat s podporou 
a pochopením mojí rodiny. Jako lokální 
patriot Rychnovska chci práci v krajském 
zastupitelstvu zaměřit na podporu roz-
voje našeho regionu.
Protože rychnovským rodákem byl i Ka-
rel Poláček, rád bych citoval jeden jeho 
výrok, který může být i výzvou k tomu, 
abychom přišli ke krajským volbám, 
protože krajské zastupitelstvo výrazně 
ovlivňuje život našeho regionu. A pouze 
pokud se sami tohoto procesu budeme 
aktivně účastnit, (nikoli pokud si bude-
me jen navzájem radit nad sklenicí pě-
nivého moku v nejbližším pohostinství), 
pohnou se věci k lepšímu. Měli bychom 
volit ty, za které nemluví slova, ale činy.  
Karel Poláček to věděl, když říkal: Mnohý 
ti dá radu jak přeplavat moře, ale málo-
který tě vytáhne z louže.  

Karel Janeček

NÁZOR KARLA JANEČKA
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Novoveský rybník je stavba z let 1571 
– 1573 zvaná Branwizvies (Braňzvěř) na 
Království. Od začátku 16. století patřil k 
pardubickému panství velký lesní kom-
plex v podhůří Orlických hor, zvaný již od 
středověku Království. Vrchnosti sloužil 
hlavně jako lovecký revír. A právě tady, 
uprostřed lesů, daleko od centra pan-
ství, našel fišmistr Matouš Křižanovský
hlubokou lesní úžlabinu, kterou protékal 
potok. Na tomto místě měl podle Ma-
touše Křižanovského vyrůst nový rybník. 
Ani mu nedali pořádné jméno, říkali mu 
prostě Nový rybník na Království.
Matouš stavbu zahájil roku 1571. Neusi-
loval o dokončení ještě téhož roku, pro-
tože by jeho rybníkáři nestačili provádět 
běžnou údržbu ostatních chovných ná-
drží. Zjara v létě 1571 tu měli jen...hráz v 
základu vycejchovati, vymetati, zase za-
pěchovati a grunt fest vypěchovati... Při 
tom Matouš zvažoval, kolik výpustných 
trub se má do hráze vložit, aby stačily 
odvádět přebytečnou jarní vodu nebo 
vodu z přívalových dešťů. Když zbude 
čas, mohla by se ještě do zimy postavit 
část pobočných hrází. Budování rybníku 
pokračovalo. Do hráze byla uložena od-
padová roura z dlabaných dubů na sobě 
sklopených o průtoku 45 x 35 cm tzv. 
poltruba. Další roura byla položena výše 
hráze, kudy protékala voda na pohon 
pily a mlýna. Tyto stavby byly postaveny 
později pod hrází. Vypouštěcím zaříze-
ním byla jednoduchá lopata v čepech. 
Budování rybníku pokračovalo přes 
všechny obtíže rychle a do roku 1573 jej 
Matouš Křižanovský dokončil.

Celá úžlabina byla porostlá hustým le-
sem. Po jeho vymýcení se ukázalo, že v 
okolí stavby by byla příhodná místa pro 
postavení lidských obydlí. Tak se pomalu 
v roce 1574 začala stavět nová vesnice 
– Nová ves.
Jak šel čas, rybník měnil majitele i ná-
jemce. Posledním majitelem je Rybářství 
Litomyšl, s.r.o. I na hrázi se podepsal čas. 
Dubová odpadová roura začala propouš-
tět vodu a tím vymílat zeminu z hráze. 
Také přepadová roura byla ve špatném 
stavu. Proto se majitel rybníku rozhodl 
provést generální opravu výpusti a části 
hráze nad výpustí.
Práci na opravě zadali firmě AGATI z Ústí
nad Orlicí, která provede výkopové a 
zemní práce, a firmě MADOS z Lupenice,
která bude provádět železářské a beto-
nářské práce.
Vlastní stavba měla začít 15. března, ale 
že byl rybník zamrzlý, práce na stavbě 
se musela posunout. Teprve 28. března 
mohli rybáři rybník odlovit a 10. dubna 
mohli začít s prací na opravě hráze a 
výpusti. Byla přivezena těžká technika 
– bagry a pásové auto. Práce začala vy-
těžením velkých pařezů po dubech a po-
kračovala bagrováním hráze. Vytěženou 
zeminu odvážela terénní auta na dno 
vypuštěného rybníku. Zemina z hráze je 
odshora písčitohlinitá a dole jílová. Ze-
mina na hráz pocházela pravděpodobně 
z blízkého okolí stavby. Navážela se také 
na cestu, která bude zpevněna a bude 
vyúsťovat na hráz.
Po vytěžení zeminy do nejnižšího bodu 
nastoupila firma MADOS. Udělali základ-

ní betonovou desku. Na desku udělali 
80 cm vysoký železobetonový základ. 
Na tento základ položili 18 betonových 
skruží o rozměrech 3 x 2 m a váze 6,5 t 
jednoho kusu. Tyto skruže se zaizolova-
ly a zabetonovaly. Do nich byly udělány 
otvory na přepad při velkém stavu vody 
v rybníku.
V další etapě probíhaly betonářské práce 
na vlastní výpusti přepadových otvorů 
pro případ velké vody a betonování bu-
doucího loviště. Také přítoková struha se 
posunula o několik metrů mimo původ-
ní výpusť. Ta byla zabetonována a část 
dřevěného potrubí byla odstraněna. Po 
dohotovení výpusti a loviště byla zpev-
něna plocha pro mechanizaci při výlovu 
a na ni položeny betonové desky.
V té době nastoupila znovu firma AGA-
TI, která začala zpevňovat hráz proti 
vodě žulou, zasypávat hráz a zpevňo-
vat ovládanými pěchovacími vozíky. Po 
vyrovnání s terénem obstarával dusání 
vibrační válec. Bahno před lovištěm vy-
hrnoval buldozer na širokých pásech. 
Bahno bylo vyváženo mimo rybník. Po 
dokončení všech těchto prací bylo na-
instalováno betonové schodiště na hráz, 
navezena ornice a oseta travou. V té 
době byla do výpusti zasunuta prkna a 
rybník se začal znovu napouštět. Rybník 
bude do kolaudace napuštěn do dvou 
třetin. Kolaudace se uskuteční v březnu 
roku 2013. Obecní cesty narušené jízdou 
těžkých vozidel budou uvedeny do pů-
vodního stavu.

Jan Barták

ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ | NOVOVESKÝ RYBNÍK
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Vážení čtenáři,

dovolte mi představit vám jednotlivé oddí-
ly naší TJ Sokol Týniště nad Orlicí a pozvat 
vás, či vaše děti, do některého z nich. 

Oddíl RODIČE A DĚTI
cvičební hodina: úterý 17.00-18.00
Pod vedením cvičitelek Jarušky Šedové a 
Věrky Holánkové se malí sokolíci ve věci 2-
4 roky (v doprovodu svých rodičů) sezna-
mují s novým prostorem tělocvičny, cílený-
mi pohybovými aktivitami, s pomůckami 
– nářadím a náčiním, a dochází k odstra-
ňování psychických zábran a včleňování se 
do kolektivu. Během jejich cvičební hodi-
ny zní tělocvičnou dětské říkanky, při kte-
rých se dětem cvičí nejlépe a získávají tím i 
smysl pro rytmus. K pravidelným aktivitám 
tohoto oddílu patří mikulášská, karneval, 
miniolympiáda a červnový výlet na kolech 
s opékáním buřtů.

Oddíl PŘEDŠKOLÁCI
cvičební hodina: pondělí 16.00-17.00
Rozmanité cvičební hodiny čekají i na 4-
6leté děti, které cvičí již samy bez svých 
rodičů. Cvičitelky Jaruška Ullwerová a Mar-
tina Köhlerová často připravují tematicky 
zaměřené hodiny, kdy jeden námět prová-
zí děti od prvotního zahřátí přes rozcvičku, 
hlavní náplň hodiny až k závěrečné rela-
xaci. Děti tak např. zamykají les, vydávají 
se na cestu na Severní pól, při hrátkách se 
starými novinami zažijí zimní radovánky či 
se při cvičení s overbally promění v pejsky 
s míčem. Děti cvičí na nářadí, hrají různé 
hry, pronikají do základů atletiky a gym-
nastiky a věnují se i jemné motorice. Pra-
videlné akce: mikulášská, karneval, běh o 
velikonoční vajíčko, v dubnu župní závod 
všestrannosti v HK, v květnu soutěž v jízdě 
na koloběžce.

Oddíl MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
cvičební hodina: čtvrtek 16.30-17.30
Cvičitelky Pavla Vlčková a Lída Říhová při-
pravují pestré cvičební hodiny pro děvčata 
z 1.-5. třídy ve věku 6-11 let. Dívky cvičí na 
nářadí, hrají míčové, pohybové a netradič-
ní hry, cvičí si postřeh a hbitost a seznamu-
jí se s prvky aerobiku. V červenci 2012 se 
cvičenky tohoto oddílu zúčastnily XV. vše-
sokolského sletu v Praze. V prosinci se děv-
čata tradičně scházejí na předvánočním 
posezení v klubovně, kde si za doprovodu 
houslí zazpívají vánoční koledy a rozdají 
dárečky. V červnu se před prázdninami 
loučí tajným výletem na kolech.

Oddíl MLADŠÍ ŽÁCI
cvičební hodina: čtvrtek 17.30-18.30
O všestranný pohybový rozvoj mladších 
žáků z 1.-5. tříd ve věku 6-11 let se starají 
cvičitelé Mirek Cibula, Petr Kolář a Pavel 
Rulík. Při různých sportovních hrách a ak-
tivitách jsou chlapci vedeni a motivováni 
k podávání co nejlepších výkonů a důraz 
je kladen i na slušné chování a smysl pro 
fair play. 

Oddíl GYMNASTIKA ŽÁKYNĚ
cvičební hodina: pondělí 17.00-19.00
Tento oddíl začal pracovat v loňském škol-
ním roce, vedou ho naše nové cvičitelky 
Renata Brandejsová a Renata Pýchová. 
Cvičenky ve věku 6-11 let si po řádné roz-
cvičce a protažení všech svalových skupin 
chodí zacvičit na gymnastický koberec, kla-
dinu, hrazdu či jiná nářadí. V letošním roce 
dochází ke změně pravidelných schůzek. Z 
důvodu prodloužení cvičebních hodin na 
2 se cvičení přesunulo z úterý na pondělí. 

Oddíl POHYBOVKA ŽEN
cvičební hodina: středa 19.00-20.00
Švihadla, stuhy, obruče, overbally – to jsou 
cvičební pomůcky, které ve svých hodi-
nách hojně využívají cvičenky ze ženské-
ho oddílu. Patří sem ale i trocha aerobiku, 
posilování, zdravotního tělocviku a tance 
– vše přiměřeno věku cvičenek. Sestry 
Maruška Šmídová a Jana Horská připravují 
pestré hodiny, o které je ze strany cvičenek 
velký zájem. I v tomto oddíle mají své pra-
videlné akce – prosincové posezení v Děl-
nickém domě a červnový výlet na kole.

Oddíl FIT PRO ŽENY
cvičební hodina: středa 20.00-21.00
Pod vedením cvičitelek Pavly Koukolo-
vé a Blanky Malé se mladší ženy věnují 
stepaerobiku, pilates a kalanetice. Posi-
lují a protahují všechny svalové skupiny, 
čímž zpevňují a hezky si formují svá těla. 
Pravidelné akce spočívají v netradičních 
hodinách, které jsou vždy ze strany cviči-
telek překvapením pro jejich svěřenkyně. 
V minulosti šlo např. o indické masáže, 
bowling, návštěvu pražírny kávy, besedu s 
kosmetičkou a kadeřnicí atd.

Oddíl KONDIČNÍ CVIČENÍ
cvičební hodiny: po + st od 20.00
Kondiční posilovací cvičení pro ženy je 
hlavní náplní cvičebních hodin, které vede 
2x týdně v tělocvičně U Dubu Jana Tichá. 
Rychlejší rozcvička, malé činky a letos i po-

silovací gumy, to patří k oddílu, který cvičí 
již od r. 1989.

Oddíl GYMNASTIKA
cvičební hodina: úterý 18.00-19.30
Cvičenci do tohoto oddílu musejí projít 
výběrovým řízením cvičitele Mirka Cibuly. 
V hodinách se pak věnují řádné rozcvičce, 
všeobecné gymnastice na nářadí a s náči-
ním a strečingu.

Oddíl MUŽI
cvičební hodina: úterý 19.30-21.00
Cílem tohoto oddílu je rozvoj veškerých 
pohybových dovedností za udržení tě-
lesné a duševní svěžesti všech cvičenců 
pod bedlivým dohledem Mirka Cibuly. Po 
úvodní posilovací části je druhá polovina 
hodiny věnovaná všestranným aktivitám, 
kolektivním hrám a v letošním roce i ná-
cviku sletové skladby Chlapáci, s níž také 
úspěšně v Edenu na Slávii vystoupili. O 
tom jste se mohli přesvědčit na vlastní oči 
při sledování všesokolského sletu v tele-
vizi, neboť naši cvičenci reprezentovali v 
prvních řadách, a to přímo vzorově. 

Oddíl SENIOŘI = VĚRNÁ GARDA
cvičební hodina: středa 17.00-18.00
O naše nejstarší cvičence a členy naší TJ se 
pečlivě starají cvičitelky Zuzana Hanušová, 
Kyca Malá a Libuška Nováková. Při jejich 
cvičení už nejde o formování postav, ale 
o posilování oslabených a protahování 
zkrácených svalových skupin, udržování 
pohyblivosti kloubů a nácvik správného 
dýchání. Cílem je udržení kondice, správ-
né držení těla a zpomalení projevů stár-
nutí. Že je toto cvičení úspěšné, prokázali 
cvičenci svou obdivuhodnou vitalitou 
během vystoupení taktéž na sletu v Praze, 
a to se skladbou Jen pro ten dnešní den, 
a opět musíme provedení jen pochválit. 
Tento oddíl se pravidelně věnuje nejen 
cvičebním aktivitám, ale i kultivaci duševní 
stránky svých svěřenců zajímavým kultur-
ním programem, o jehož náplň se obětavě 
stará sestra Libuška (výstavy, besedy, ná-
vštěva divadla, knihovny, atd.).

Toto je kompletní nabídka našich jedenác-
ti oddílů. Pokud máte chuť, přijďte mezi 
nás, cvičitelky a cvičitelé vás rádi na svých 
hodinách přivítají.

Martina Köhlerová
náčelnice TJ Sokol Týniště nad Orlicí

TJ SOKOL PŘEDSTAVUJE SVÉ ODDÍLY
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TJ SOKOL T�NI�T� NAD ORLICÍ

ROZVRH CVI�EBNÍCH HODIN NA ROK 2012 - 2013

T�locvi�na základní �koly Hala U Dubu

16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 20:00 - 21:00 21:00  - 21:30

Pond�lí

P�ed�kolní 
�actvo

M. Köhlerová
J. Ullwerová

Gymnastika
�ákyn�

R. Brandejsová
R. P�chová

Kondi�ní cvi�ení

J. Tichá

Úter�

Rodi�e a 
d�ti od 2 let

J. �edová
V. Holánková

Gymnastika
(18:00 – 19:30)

M. Cibula

Mu�i a dorostenci
(19:30 – 21:00)

M. Cibula

St�eda

V�rná 
garda

Z. Hanu�ová
L. Nováková

K. Malá

�eny 
pohybovka

M. �mídová

FIT pro �eny

P. Koukolová
B. Malá

Kondi�ní 
cvi�ení

J. Tichá

�tvrtek

Mlad�í 
�ákyn�

1. - 5. t�ída
P. Vl�ková
L. �íhová

Mlad�í �áci 
1. - 5. t�ída

P. Kolá�
M. Cibula

17.30-18.30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Tak už nám zdárně probíhá nový školní 
rok. Doba prázdninového lenošení je 
pryč a my se znovu setkáváme se zná-
mými tvářemi dětí, které jsme na naší 
škole potkávali už v minulosti, ale první 
chvíle prožíváme i s nováčky, kteří se na 
naší škole vzdělávají teprve od 3. září.  
Novou osobnost ale najdeme i v řadách 
pedagogického sboru.  Stal se jím David 
Langášek, jinak člen Filharmonie Hradec 
Králové, který bude na naší škole vyu-
čovat předměty klarinet, saxofon a zob-
covou flétnu.  Celý pedagogický sbor se
bude snažit o to, aby se děti v naší škole 
cítily co nejlépe. Je naší povinností po-

skytnout všem žákům 
základy vzdělání ve 
všech uměleckých 
oborech. Naším pr-
votním cílem je, aby 
děti odcházely z naší 
školy nejenom vzdě-
lané, ale také spoko-
jené a radostné. Pro-
stě, aby v naší škole 
zažily chvíle, na které 
budou vzpomínat 
celý život. 
Nový školní rok zahá-
jil aktivně dixieland 

ZUŠ Black Buřiňos. V sobotu 8. září účin-
koval na festivalu Sedláčkova Javornice, 
15. září ho mohla veřejnost slyšet na Krá-
lovéhradeckých krajských dožínkách. V 
sobotu 15. září vystoupil i Mladý týnišť-
ský big band v Kostelci nad Orlicí v rámci 
10. Kosteleckého posvícení. Nezahálejí 
ani naše Týnky, čili nově zrozená skupina 
mažoretek pod vedením Věry Juráškové. 
Děvčata si odbyla svoji premiéru v tomto 
školním roce v Albrechticích nad Orlicí.
V říjnu nás čeká spousta další práce. Pro-
bíhají dotáčky společného vánočního 
CD Mladého týnišťského big bandu a 
pěveckého sboru Carmina z Rychnova 

nad Kněžnou. CD bude mít svůj křest 9. 
prosince v Rychnově nad Kněžnou a o 
týden později, čili 16. prosince, ho oba 
soubory představí i v Týništi nad Orlicí. 
Tyto koncerty budou jen vyvrcholením 
společných vystoupení obou jubilují-
cích těles, které v letošním roce oslavují 
20 let od svého vzniku. První slavnostní 
koncert je na programu 14. října v 15.00 
hodin v Kulturním domě v Týništi nad 
Orlicí. Na tomto koncertě se představí 
nejen oba soubory, ale také sólisté Mla-
dého týnišťského big bandu. 
V říjnu chystáme ve škole opravdovou la-
hůdku. 29. říjen (pondělí) je předběžným 
datem koncertu Matyáše Nováka. Jedná 
se o čtrnáctiletého talentovaného klaví-
ristu, který je vítězem řady národních i 
mezinárodních soutěží. Jako sólista vy-
stoupil s Filharmonií Brno a opakovaně 
s Filharmonií Hradec Králové. Matyáš vy-
stupuje nejen jako sólista, ale je i vyhle-
dávaným komorním hráčem. Spolu s Ju-
lií Svěcenou (housle) a Liborem Suchým 
(klarinet) je členem komorního tria Sol 
de Praga. Matyáš koncertuje doma i v 
zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko). 
Koncert se uskuteční v sále ZUŠ a jeho 
začátek bude v 18. hodin. 

Mgr. Pavel Plašil
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CYKLORALLYE JURÁŠKA

V sobotu 8. září ráno odstartoval jubi-
lejní již 30. ročník Cyklorallye Juráška, 
který pořádá město Týniště nad Orlicí. 
Od sedmi hodin se začali sjíždět první 
cyklisté před budovu městského úřadu 
na náměstí v Týništi nad Orlicí. Po zare-
gistrování a přidělení startovního čísla 
byl v osm hodin slavnostně odstartován 
tento tradiční a oblíbený cyklistický zá-
vod. V tomto závodě nejde o to vyhrát, 
ale především zúčastnit se a šťastně do-
jet zpět. Výherci jsou proto všichni, kdo 
úspěšně trasu Týniště nad Orlicí – Oleš-
nice v Orlických horách a zpět absolvují. 
Trasa vede z Týniště směrem na Opočno, 
Bohuslavice, Nové Město nad Metují, 
Dobrošov (kde je kontrolní stanoviště), 
odtud do Olešnice na chatu Juráška. Na 
chatě je pro účastníky cyklorallye zajiš-
těn vydatný výborný gulášek s knedlí-
kem, aby bylo dost sil na zpáteční cestu.
Cíl závodu byl v odpoledních hodinách 
v Albrechticích v restauraci U Krbů, kde 
na cyklisty čekalo nejen občerstvení, ale 
především ocenění za absolvování závo-
du v podobě diplomu a medaile. A sa-
mozřejmě nechyběla tradiční a oblíbená 
tombola, kdy si majitelé vylosovaných 
čísel odnášeli opravdu hodnotné ceny.
Úvodní ceremoniál předávání diplomů 
a medailí zahájilo vystoupení mažore-
tek. Děvčata z Týniště pod vedením p. 

Juráškové, která si příznačně říkají Týnky, 
předvedla velmi pěknou svižnou sesta-
vu, za kterou sklidila veliký aplaus.
V rámci oceňování byly vyhlášeny tradič-
ně kategorie Nejstarší účastnice, Nejstar-
ší účastník a Nejmladší účastník závodu. 
Úplně nejmladším účastníkem se stal 
Vilém Vosáhlo (r. 2010), který vzhledem 
k věku sám na kole nejel, ale byl tažen na 
vozíčku za kolem. Nejmladším cyklistou, 
který trasu sám ušlapal na kole, byl Josef 
Jakeš (r. 2001), kterému patří velký ob-
div. Nejstarší účastnicí se stala paní Bě-
hounková a nejstarším účastníkem pan 
Janeček. Oběma je přes sedmdesát let a 
lze říct jediné – klobouk dolů. Neuvěři-
telný elán čiší z obou a všichni jim přáli 
pevné zdraví a spoustu dalších ušlapa-
ných kilometrů.
30. ročník Cyklorallye Juráška je za námi, 
ať žije ročník jednatřicátý! Celá akce se 
zdařila, počasí přálo, vládla dobrá nálada 
a příjemná atmosféra. Poděkování patří 
městu Týniště nad Orlicí, které tuto akci 
finančně podporuje a organizačně zajiš-
ťuje a především sponzorům, kteří věno-
vali hodnotné ceny do tomboly.
Díky vám všem a za rok zase na shleda-
nou!

Petra Čížková

V sobotu 8. září proběhl povedený ju-
bilejní 30. ročník cyklo jízdy na chatu 
Juráška pořádaný městem Týniště nad 
Orlicí. Za ideálního počasí 175 účast-
níků zdolalo první část trasy se zastáv-
kou v Pekle a dorazilo na Jurášku, kde 
se podával chutný hovězí guláš, a byla 
možnost zakoupit bohaté nápojové 
občerstvení. Cesta tam je do kopce a 
tak druhá část je rychlejší a pěkně to 
jede dolů. Zakončení akce se konalo v 
Albrechticích v restauraci u Krbů, kam 
žízniví a vyhládlí účastníci okolo 15.30 
hodin dorazili.

Po stránce nápojové nelze nic vytknout. 
Všichni se také těšili na něco dobrého 
z grilu. Bohužel nabídka byla smutná.  
Kromě několika málo makrel na začát-
ku byla v nabídce pouze celkem levná 
klobása nevalné chuti a struktury. Sám 
jsem jednu s určitým přemáháním hla-
dy pozřel, ale již nikdy více bych si ji ne-
dal. Na množství cyklistů byl ještě ráno 
majitel upozorněn a počasí bylo na celý 
den hlášeno bez deště. Vzhledem k po-
čtu cyklistů byla již v minulosti restau-
race u Krbů vybírána hlavně kvůli velké-
mu sálu. Po letošní smutné zkušenosti s 
nabídkou jídel z grilu mě přijde rozum-
nější nevozit 175 zákazníků tam, kde 
si jich příliš neváží. Akci pořádá město 
Týniště nad Orlicí a na 31 ročník určitě 
najdeme vhodné místo i u nás v Týništi.                                                                                        

cyklista Pavel Nadrchal, místostarosta

KOMENTÁŘ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola v Týništi nad Orlicí dostala nový kabát

Školní rok 2012-2013 zahájily děti ze Základní školy v Týništi 
nad Orlicí v „nové“ škole.
Byla dokončena akce Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí, 
která spočívala v zateplení budovy po obvodu pláště, výměně 
výplní otvorů a zateplení střechy a podlah, kterou prováděla 
firma Matex HK, s.r.o.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí. Tento fond vznikl za pod-
pory Ministerstva životního prostředí a ministra Mgr. Tomáše 
Chalupy. Vše o programu se dozvíte na webových stránkách 
www.opzp.cz.
A teď několik důležitých čísel. Realizací tohoto projektu do-
chází ke snížení emisí CO2 o cca135,89 t/rok a k úspoře energie 
cca 2 446 GJ/rok. Celkové náklady na stavbu byly 10 548 106 
Kč, z toho uznatelné náklady na akci (po odečtení úspor za 5 
let) činily 6 347 720 Kč, příspěvek z fondu Evropské unie 5 395 

562 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 317 386 Kč (5 %) a příspěvek 
města Týniště nad Orlicí 634 772 Kč (10 %).
K novému vzhledu školy přispěla i úprava okolních zpevně-
ných ploch, chodníků a komunikace. Tuto akci prováděla firma
Skanska, a.s. Náklady vynaložené na tuto akci činily 1 803 800 
Kč.
V měsíci srpnu byla na základní škole zahájena výměna střeš-
ní krytiny, která je naplánovaná na tři etapy. V současné době 
probíhá I. etapa, kterou provádí firma Hest, s.r.o. V rámci I. eta-
py bude vyměněna střešní krytina včetně oplechování nad 
budovou II. stupně ZŠ v ceně 2 340 000 Kč.
Úprava zpevněných ploch a výměna střešní krytiny byla plně 
hrazena z rozpočtu města Týniště nad Orlicí.
Tímto firmám Matex HK, s.r.o., Skanska, a.s. a Hest, s.r.o. děku-
jeme za dobře odvedenou práci.

Za město Týniště nad Orlicí
Zdeněk Hejna, vedoucí odboru správy majetku

Foto na barevné straně 19

OTÁZKY PRO ODBORNÍKA

Mohl byste zrekapitulovat změny, 
které se týkají obchodu s nemovitost-
mi, které přinese rok 2013?

Čekají nás dvě zásadní změny. Obě jsou 
nepříjemné a finančně zatíží prodávající.
Tou první a poměrně logickou změnou 
je zavedení tzv. energetických štítků bu-
dov. Jistě všichni znáte tyto štítky z do-
mácích spotřebičů, např. ledniček nebo 
praček. Třída A znamená spotřebič, který 
má nejmenší spotřebu energie a stejně 
tak tomu bude nově i u budov. Pro nově 
postavené budovy toto nařízení již platí 
a stávající objekty budou mít tuto povin-
nost od roku 2013. Štítek a s ním spoje-
né dokumenty se předkládají při prodeji. 
Mají jednoznačně určit náročnost objek-

tu na vytápění. Je to určitě přínosné a 
transparentně to určí, kolik zaplatíte za 
vytápění v domě či bytě. Zatíží to však 
peněženku prodávajícího několika tisíci 
korun. Zákon o energetických auditech 
budov sice odmítl prezident republiky, 
ale zavázali jsme se k jeho přijetí v rámci 
členství v Evropské unii, proto lze před-
pokládat, že poslanecká sněmovna zá-
kon opětovně schválí a bude od nového 
roku platit.
Další změnou je zvýšení sazby daně z 
převodu nemovitosti ze současných 3 % 
na 4 %. Převedeno na reálná čísla to zna-
mená, že u bytu za 1 milion Kč zaplatíte 
místo současných 30 tisíc nově 40 tisíc 
Kč. Nutno podotknout, že podobné ma-
jetkové daně jsou v okolních zemích ješ-

tě vyšší, ale např. v sousedním Slovensku 
daň z převodu nemovitosti vůbec není. 
Myslíte si, že tyto změny nějak ovlivní 
trh s nemovitostmi?

Rozhodně to sníží čisté výnosy z prode-
je již takhle klesajících cen nemovitostí. 
Ten, kdo nemusí prodávat, bude jistě 
ještě více zvažovat. Ti, kteří jsou nuceni 
z nějakého důvodu prodat, musí počítat 
s tím, že konečný výnos z prodeje bude 
nižší. Na ceny by to však nemělo mít vliv. 
Ty spíše závisí na celkovém ekonomic-
kém vývoji, který si nikdo nedovolí před-
vídat.

Na otázky odpovídal
Mgr. Zdeněk Pilbauer

VÝCHODOČEŠI MÍŘÍ DO KRAJSKÝCH VOLEB

*Měli jsme plno ideálů, ale po 20 letech 
jsme stále víc nespokojeni s politickou 
situací v Česku i v kraji. *Nechceme se už 
jen smutně koukat na špatná rozhodnu-
tí – chceme pracovat pro kraj, abychom 
to změnili. *Jsme zdravě naštvaní obča-
né, mámy a tátové, kteří chtějí, aby se 
jejich děti i vnoučata měly lépe. *Dluhy 
se musí platit a platit je budou naše děti 
- jsme tady proto, abychom s tím něco 
udělali. *Když jsem viděl tuhle partu be-
zva lidí, jdu s nimi do toho. To jsou jen 
některé pohnutky lidí z kandidátky nově 
vzniklého politického hnutí VÝCHODO-
ČEŠI, které se bude ucházet o mandáty 
v říjnových krajských volbách.

Ke vstupu do krajské samosprávy je vede 
nespokojenost voličů se současnou poli-
tickou situací. „Lidé nám říkali - chceme 
změnu, chceme volit nové osobnosti, 
něco s tím udělejte. Jsem ráda, že se 
nám podařilo sestavit partu schopných 
lidí, nesvázaných s politickými stranami. 
Většina kandidátů zasedá v obecních a 
městských zastupitelstvech. Jsou mezi 
námi starostové, manažeři firem a nezis-
kových organizací a lidé ze všech oblastí 
běžného života, za kterými je vidět velký 
kus poctivé práce. Máme odborníky ve 
všech oblastech, kterými se kraj zabývá. 
Můžeme se pochlubit i tím, že téměř po-
lovinu kandidátů tvoří ženy,“ říká Marti-

na Berdychová, starostka obce Holovou-
sy, která je lídrem kandidátky. 
Představitelé hnutí si jsou vědomi, že se 
kraj v současné době nachází v obtížné 
finanční situaci. Předražené stavby a ne-
uvážené investice vládnoucích politic-
kých stran jej zadlužily na mnoho násle-
dujících let. „Přesto se pokusíme vyvést 
kraj z hospodářské krize a nastolit jeho 
rozvoj. Dokážeme ho řídit manažerským 
způsobem, rozumně, a za pomoci kva-
litních odborníků. Chceme pro vás něco 
udělat - změnit to však můžeme jen s po-
mocí vás, našich voličů. Pojďte do toho s 
námi. My slibujeme, že budeme hrát fér,“ 
dodává Martina Berdychová.
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Zabezpečený elektronický průvodce
je tu pro Vás

KARTA MÉHO SRDCE 

 Získejte přehled 
o Vašem zdraví.

 Zaregistrujte se na 
pobočkách ZPŠ a aktivně 
využívejte dostupné 
informace. 

 Nechte se překvapit 
množstvím zpřístupněných 
údajů a podrobnou nápovědou.

 Přijměte od ZPŠ malý dárek.ý

www.kartamehosrdce.cz

INZERCE

- 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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