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Usnesení č. 66
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí kona-

né dne 23.09.2013

A) Schvaluje

1. Finanční návratnou výpomoc ve výši 5000 Kč 
pro paní Markétu Kejzlarovou na nákup léků a 
potravin. Podmínkou je podepsání smlouvy, včet-
ně splátkového kalendáře.
2. Komisi pro otevírání obálek, včetně hodnocení 
na zhotovení PENB (Průkazu energetické nároč-
nosti budov) ve složení: Ing. Jan Paštika, Zdeněk 
Hejna a Dana Vašková, náhradník: Josef Urbánek.

Usnesení č. 67
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí kona-

né dne 25.09.2013

A) Schvaluje

1. Finanční odměnu pro ředitele ZUŠ Týniště nad 
Orlicí.
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV- 12-
2009905/VB/04 v k.ú. Štěpánovsko pro firmu ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín.
3. Poskytnutí odměn dárcům krve formou pouká-
zek k odběru zboží v lékárně v hodnotě: 40 odbě-
rů 350 Kč, 20 odběrů 250 Kč.
4. Schvaluje vítěze výběrového řízení firmu
MOUNTAIN GUIDES 9000, s.r.o., na akci Zpracová-
ní PENB pro město Týniště nad Orlicí.
5. Smlouvy o nájmu kotelen U Dubu a Střed na 
zásobování teplem pro PPT Plzeň, s.r.o.
6. Dohody o ukončení smluv na zásobování tep-
lem z  kotelen U Dubu a Střed s firmou PPT Plzeň,
s.r.o.
7. Zastupování města JUDr. Švandrlíkem ve věci 
žaloby o úhradu škody ve výši 43 000 Kč paní Yve-
ty Hillebrantové.
8. Výjimku z počtu dětí ve třídách na školní rok 
2013/14 v souladu s ustanovením  § 23  zákona 
č.561/2004 pro Mateřskou školku – Město.
9. Pronájem třídy v Mateřské školce – Město na 
výuku anglického jazyka pro paní Janu Břízovou 
za cenu dle návrhu ředitelky školy.
10. Přidělení bytu DPS  v Geriatrickém centru pro 
paní Věroslavu Kotlářovou.
 

B) Bere na vědomí

1. Informaci  ředitele ZŠ Mgr. Milana Kajna ve 
věci ředitelského volna  plánovaného na dny 
29.11.2013,  21.3.2014  a 9.5.2014  z důvodu oprav 
a údržby učeben.
2. Zápis z komise školství a kultury ze dne 
09.09.2013 a ukládá starostovi města zorganizo-
vat jednání  u kulatého stolu ve věci příštího swin-
gového festivalu.

C) Ukládá

1. Zařadit do rozpočtového opatření města fi-
nanční pomoc v částce 98.000 Kč na  řešení fi-
nanční ztráty vzniklé při pořádání swingového 
festivalu pro KC Týniště nad Orlicí. RM dále po-
žaduje oddělit v rozpočtu KC položky týkající se 
pořádaného swingového festivalu.
2. Postoupit a projednat ve Stavební komisi žá-
dost pana *** na nákup pozemku města za garáží 
na Bělidle cca 7 m2, dle přiložené geometrické 
situace.
3. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku p.č. 

1662/137 o výměře 9 m2 a 1662/138 o výměře 19 
m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí, za cenu 990 Kč/m2 
+ poplatky s prodejem spojené (pozemky kolem 
trafostanice a pod stavbou – Na Podboří).
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
4. Projednat v ZM kupní smlouvu na prodej po-
zemku p.č. 1662/123 o výměře 614 m2 a pozem-
ku p.č. 1662/126 o výměře 401 m2 za cenu 800 
Kč/m2 + poplatky s prodejem spojené pro paní 
***,  a pana ***. Termín: Jednání ZM Odpo-
vídá: Ing. Jan Paštika 
5. Zařadit do jednání ZM finanční příspěvek ve
výši 84 000 Kč na nákup partystanu pro DSO Po-
dorlicko. Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan 
Paštika 
6. Zařadit do jednání ZM finanční příspěvek ve
výši 10 000 Kč  pro TJ/SK Petrovice na Orlicí na 
nákup pletiva oplocení a údržbu sportovního 
areálu.
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
7. Starostovi města zorganizovat jednání u kula-
tého stolu ve věci příštího swingového festivalu. 
Termín: 30.11.2013 Odpovídá: Ing.J. Matička 

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí konaného dne 30.09.2013

A) Schvaluje: 
 
1. Směnu pozemku p. č. 1998/8, pozemku p. 
č.1998/9, pozemku p. č.1998/10, pozemku p. 
č.1998/11 a pozemku p. č.1998/12 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí (34 m2) z majetku města za pozemky p. 
č. 1991/11 a p. č. 1991/13 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
o celkové výměře (34 m2) z majetku pana RNDr. 
Jaroslava Marka. Podání daňového přiznání zajis-
tí a daně a poplatky s převodem spojené uhradí 
RNDr. Jaroslav Marek. 
2. Prodej pozemku pod garáží p. č. 1752/108 o 
výměře 22 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro man-
žele *** za cenu 150 Kč + poplatky a prodejem 
spojené.
3. Prodej pozemku pod garáží p. č. 1752/109 o vý-
měře 21 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro pana *** 
za cenu 150 Kč + poplatky a prodejem spojené.
4. Prodej pozemku pod garáží p. č. 1752/110  o 
výměře 21 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro pana 
*** za cenu 150 Kč/m2 + poplatky a prodejem 
spojené.
5. Prodej pozemku pod garáží p. č. 1752/113 o vý-
měře 21 m2 pro manžele *** za cenu 150 Kč/m2 a 
poplatky s prodejem spojené.
6. Prodej pozemku pod garáží p. č. 1752/114 o 
výměře 21 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro pana 
*** za cenu 150 Kč/m2 + poplatky s prodejem 
spojené.
7. Prodej pozemku p. č. 43/12 v k. ú. Štěpánovsko 
(dle GP 310-60/2013) o výměře 238 m2 do majet-
ku manželů *** za cenu 100 Kč/m2 a poplatky s 
prodejem spojené (23.800 Kč).
8. Prodej pozemku p. č. 43/1 v k. ú. Štěpánovsko 
(dle GP 310-60/2013) o výměře 249 m2 a pozem-
ku p. č. 43/14 v k. ú. Štěpánovsko (dle GP 310 -60/
2013) o výměře 33 m2 do majetku manželů *** za 
cenu 100 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené 
(28.200 Kč). 
9. Prodej pozemku p. č. 338/5 o výměře 47 m2 
a pozemku p. č. 329/10 o výměře 47 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí (pozemky pod kruhovou křižo-
vatkou) do majetku A + R, s.r.o., Radonice za cenu 
444 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené.
10. Kupní smlouvu s A + R, s.r.o., Radonice na od-

kup pozemků, chodníků a veřejného osvětlení 
kolem okružní křižovatky za smluvní cenu 500 
tis. Kč.
11. Prodej pozemku p. č. 1662/137 o výměře 9 
m2 a p. č.1662/138 o výměře 19 m2 v k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí, (pod a okolo trafostanice v lokalitě 
Podboří) do majetku ČEZ Distribuce, a.s., za cenu 
990 Kč/m2 + poplatky s prodejem spojené (dle 
GP 1604-7825/2013).
12. Prodej pozemku p. č. 1662/123 o výměře 614 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí a pozemku p. č. 1662/
126 o výměře 401 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí (dle 
GOP 1550-138/2012) do majetku *** za cenu 800 
Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené.
13. Zásah do již provedeného projektu rekon-
strukce přednádraží, který byl financován z ROP
NUTS II Severovýchod dle podmínek poskyto-
vatele dotace. Souhlas je podmíněn závazkem 
investora uhradit náklady města vyčíslené posky-
tovatelem dotace.
14. Prodloužení zápůjčky objektu tělocvičny 
(Družstevní 936, 517 21 Týniště nad Orlicí) do 31. 
12. 2026 pro Sportovní klub Týniště nad Orlicí.
15. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 – Fond 
rozvoje bydlení.
16. Smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou
MOUNTAIN GUIDES 9000, s.r.o., na vypracování 
PENB (Průkazu energetické náročnosti budov).
17. Finanční příspěvek na rok 2013 ve výši 5.000 
Kč pro občanské sdružení HEWER.
18. Finanční příspěvek TJ Sokol Křivice ve výši 
8.000 Kč na opravu havárie zavlažovacího čerpa-
dla.
19. Finanční příspěvek ve výši 84.000 Kč na ná-
kup partystanu pro DSO Podorlicko za podmínky 
každoročního přednostního přidělení partystanu 
na pořádání swingového festivalu v Týništi nad 
Orlicí.
20. Finanční příspěvek pro TJ/SK Petrovice nad 
Orlicí ve výši 10.000 Kč na nákup pletiva a údržbu 
sportovního areálu.
21. Uzavření dohody o ukončení smlouvy o záso-
bování teplem a dohodu o koupi zařízení k výro-
bě tepla z kotelny „U Dubu“ a kotelny „Střed“.
22. Finanční příspěvek na uhrazení ztráty swingo-
vého festivalu ve výši 98.000 Kč.
23. Rozpočtová opatření č. 24, 33, 36  - 51.
24. Záměr vybudování optické metropolitní sítě v 
Týništi nad Orlicí.

B) Neschvaluje

1. Odkoupení pozemků z majetku města Týniště 
nad Orlicí, p. č. 2035/1, pro majitele bytových jed-
notek v ulici Vrchlického č. p. 940, 941 a 942. 
2. Podání žaloby ve věci vymáhání škody způso-
bené městu odsouzeným Jiřím Pilem ve výši cca 
6.268 Kč v občanskoprávním řízení. 

C) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Pokora a slušnost se vytratily

Úvodník pro lis-
topadové vydání 
zpravodaje jsem 
musel napsat 
vzhledem k uzá-
věrce daleko dří-
ve před volbami. 
Tedy nereaguji v 
něm na jejich vý-
sledek, ale hlavně 
na chování lidí. 

Před časem jsme se v redakci dohodli, že 
se pokusíme dělat zpravodaj co nejvíce 
apolitický, že čtenáře nebudeme trápit 
všemožnými stranickými inzercemi a 
pohádkami o budoucnosti. To ale přes-
to neznamená, že si nevypůjčím obec-
ně téma politika a volby, abych si nejen 
posteskl a zanadával, ale pokusil se i říci 
něco moudrého.  

Protože jsem se objevil na kandidát-
ce jedné politické strany, dostalo se mi 
takové cti, že jsem na ulici tady u nás 
v Týništi od jednoho občana z čistého 
nebe obdržel vcelku solidní slovní vý-
prask.  Nato, že jsem ho neznal (on mě 
ale každopádně ano), nasázel mi na 
hřbet takové výrazy, že by se za ně i ten 
největší hrubián nemusel stydět. Koukal 
jsem na něj vyjeveně jak bača do Tuze-
xu. Když jsme onu trapnou pouliční pro-

dukci ukončili, přemýšlel jsem, kde se v 
těch lidech taková nenávist a zloba bere.  
Pochopitelně to byla naprosto zbytečná 
show pro kolemjdoucí, navíc od člověka, 
kterého neznám a tudíž jsem s ním nikdy 
žádnou spojitost neměl. No a za to, že 
má jiné vnímání světa, mě osobně tako-
vými výlevy trestat nemusel. Naopak se 
zesměšnil. Já jsem z tohoto mnou nevy-
volaného „sporu“ s pousmáním odešel 
a naplnil tak jedno staré české přísloví, 
které říká, že „Moudřejší ustoupí“. Dnes 
je dle mého pohledu ovšem obecně po-
važováno za slabost, když někdo ustou-
pí. Já se však v situaci, kterou jsem zažil, 
za slabocha nepovažuji. Musel bych tady 
komentovat, že tento člověk za to, co mi 
stačil říci, nezasloužil žádných slušných 
slov ode mě, ale pěkných pár dobře mí-
řených facek. Kolikrát jsem přemýšlel 
nad pro mě základními lidskými vlast-
nostmi, které často ze společnosti mizí. 
Mockrát jsem říkal, že se o toto téma v 
nějakém textu se čtenářem podělím. A 
ona mi to přihrála zmíněná ústní „facko-
vačka“ na ulici.

Pokora, si myslím, by mělo být skromné 
chování, nesobeckost a především sluš-
né vystupování. Je to vlastnost projevu-
jící se u člověka, který respektuje druhé. 
Téma pokory je asi velmi staré a lidé se 
často nad ním zamýšleli. V dnešní velmi 
netolerantní společnosti ale není příliš 

oblíbené, protože se mi zdá, že hodně 
lidí obdivuje siláky a bojovníky, a ti příliš 
pokorou neoplývají. Je smutné, že v jed-
nání mezi lidmi přibývá v poslední době 
násilí a také hrubosti. Občané to nako-
nec vidí každý den v médiích i od našich 
nejvyšších představitelů státní moci bez 
rozdílu na politickém spektru. 

Abych se ale oklikou vrátil zpět k předvo-
lební řevnivosti a s ní související pokorou 
nepokorou. V soubojích mezi stranami 
pochopitelně o žádné takové vlastnosti 
ani mluvit nepřipadá v úvahu, ale k nám 
občanům by se současní i budoucí poli-
tici s pokorou chovat jednoznačně měli. 
Dosud ovšem takový přístup společnost 
moc nevnímá. Uvidíme tedy, co ukáže 
následující doba, zdali stejně jako v mi-
nulosti sliby většiny politiků a stran ne-
skončí dnem voleb.

Jako vždy si na závěr nemohu odpustit 
jakési své memorandum. Skutečně stojí 
za to zkusit projevit pokoru, protože žád-
né jiné řešení nepřinese lepší výsledek v 
mezilidských vztazích a to je důležitější, 
než tvrdošíjně trvat pouze na svých ná-
zorech a mít narušené vztahy se svými 
přáteli nebo jinými lidmi. Zkuste to, fakt 
to jde a funguje.

Libor Koldinský
šéfredaktor
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
90 let Helena Strejčková
85 let Otta Janda
 Ilona Mazačová
 Hana Auerová
80 let Josef Oplt

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Blažej Valašík (69)

Vladimír Trunec (67)
Jindřich Vimmer (61)

David Koutný
David Kříž

Anna Stoklasová
Anna Šotolová

KULTURNÍ POZVÁNKY

Sobota 2.listopadu, 7:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Okresní soutěžní výstava drobného zvířectva
Celostátní výstava králíků Český albín a Hototský bílý. Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Sobota 9.listopadu, 8:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Celostátní výstava králíků stříbřitých malých
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Sobota 16.listopadu, 7:30 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Celostátní výstava králíků velkých světlých stříbřitých 
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

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

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

VÝSTAVY

JINÉ AKCE

Pondělí 4. a 25. listopadu, vždy v 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

KONCERT

Sobota 2.listopadu, 9:00 hodin, sál hotelu Orlice

PARNAS
14.ročník literární soutěže amatérských autorů z celé republiky. Tento den proběhne 
slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací.  Pořádá Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí.

Neděle 10. a 24. listopadu, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice

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

Středa 13. listopadu, 17:00 hodin, Galerie Jaroslava Dostála, Komenského 333

Slavnostní otevření galerie věnované Jaroslavu Dostálovi, řídícímu 
učiteli a místnímu malíři

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému úřadu v Týništi 
nad Orlicí a členkám ze Sboru pro 
občanské záležitosti paní Michálko-
vé a paní Švábové za blahopřání a 
dárek k mému životnímu jubileu.

Zdeněk Hanzl

DIVADLO
Pátek 29.listopadu, 19:30 hodin, sál hotelu Orlice

Kuchařka a generál aneb druhá míza
Tak trochu komedie o ženě, která věděla, co chce a o muži, kterému ujel vlak. Hrají herci 
DS Na Tahu z Červeného Kostelce. Autor a režie: Vlastimil Klepáček Cena: 60,-Kč 

VZPOMÍNKA

Dne 25. 11. uplyne smutný rok, kdy 
nás opustil náš milovaný tatínek, dě-
deček a pradědeček pan František 
Růžička.        
       
Dne 20. 9. to bylo již 7 let, co nás na-
vždy opustila naše maminka a babič-
ka paní Ludmila Růžičková.       

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Sportovec roku
Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad 
Kněžnou ve spolupráci s Rychnovským 
deníkem, agenturou ČOK-CZ Praha,   MěÚ 
Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou sta-
rosty města Rychnova n.Kn. Ing. Jana Sko-
řepy připravuje slavnostní vyhlášení ankety 
Nejúspěšnější sportovec roku 2013, které 
proběhne v pátek 31. ledna 2014 od 18 
hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad 
Kněžnou.
Oceněni budou: 3 jednotlivci v žákovské 
v kategorii, 3 jednotlivci v kategorii do-

rostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii 
dospělí, 5 nejúspěšnějších sportovců z řad 
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže 
a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů, cvičitelů 
a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné 
sportovní akce a předána bude i cena FAIR 
PLAY.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry na-
vrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba 
sídlící 
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, 
obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další 
sportovní subjekty nesdružené ve Sportov-
ním sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou 
(Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím 

k těmto zásadám a to ve skupinách výše 
uvedených.
Návrhy podávané na adresu:  Sportovní 
sdružení ČSTV, U Stadionu 1498, 516 01 
Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychno-
v@seznam.cz musí obsahovat: jméno a pří-
jmení sportovce, datum narození, adresu 
bydliště, členství v TJ/SK, oddíl, ve kterém 
sportu je a sportovní úspěchy dosažené v 
roce 2013.

Akceptovány budou návrhy podané na 
ČSTV Rychnov n. K. do 5. ledna 2014.
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Dopoledne Odpoledne

Po Rolnička 9:30 - 10:15
Herna 9:00 - 11:30

Herna 16:00 - 18:00
Němčina od 15:00
Angličtina pro děti 14:00 - 15:00 a 15:00 - 16:00
Angličtina pro maminky 16:00 - 17:00

Út Miminka 9:30 - 11:30 pro dětí od narození do 9 měsíců 
(hernička + besedy)

Herna 16:00 - 18:00
Angličtina 16:45

St Batolátka 9:30 - 11:30 hernička pro děti od 9 měsíců Barvička 15:00 - 17:00
Flétnička 15:00 - 15:45
Flétnička 16:00 - 16:45
Herna 15:00 - 17:00

Čt Knihovna 14.11. Zvoneček 16:00 - 17:00
Herna 16:00 - 18:00

Pá Hejblíci 9:30 - 10:15
Tvořílci 10:15 - 11:15
Herna 9:30 - 11:30

Herna 15:30 - 17:00
Biblická hodina pro děti 15:30 - 17:00

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

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 
739203377, H. Prokopová 777862483

Týdenní program MC Ratolest na měsíc listopad 2013

 Další akce v listopadu:
31.10. (Čt) Město plné strašidel (pořádá DDM)– v MC od 16:00 hod.,  tvorba lampiónků, 
od 17:30 putování s lampiónky a hledání strašidel. 
 6.11. (St) Burza oblečení pro malé i velké děti – stodola 9-12, 15-18 hod.
14.11. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 10:00 hod.
14.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20 h., téma: fimo a drátkování
20.11  (St)  a 22.11. (Pá) Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků
28.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: adventní věnce
29.11. (Pá) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva TONGA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdež-
to ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.
Přísloví 11,24

Tím rozdávajícím byl již v biblických do-
bách myšlen rozsévač obilí. Jiná biblická 
přísloví praví: Kdo doufá ve své bohat-
ství, padne (Př 11,28). Kdo hledí vlídným 
okem, bude požehnán, neboť dal ze své-
ho chleba nuznému (Př 22,9). Tomu, kdo 
dává, určitě ubude. Bude však – třeba, 
možná – sám něčím nečekaně obdařen. 
Rozdávajícího obohacuje už kontakt s 
druhými. Zůstat zavřený sám v sobě, ve 
svém domě, se může jednou ukázat jako 
hubenost sama.
Překonat sebe, nebýt sobec. Zavřenost, 
lpění, touha mít dusí, svírá a bolí; lítost 
nad tím, co už nemáme, může úplně 
ochromit. Stejně jako touha něco vlast-
nit. Schopnost rozdělit se odhaluje naše 
skryté rezervy a někdy i těší. Odvážit se 
dávat znamená také odvážit něco z toho, 
co jsem sám dostal, co mám.

Křesťanství a křesťané se ukazovali a uka-
zují jak důvěryhodní právě ve chvílích, 
kdy pouštějí svůj chléb po vodě (Kazatel 
11,1). A neměl by být čas sevřenosti a 
strachu z krizí tohoto světa pro křesťany 
právě časem dávání, odvahy a spoléhání 
se na Jiného?

Pane, děkujeme ti za to, jak dobře se 
máme. Ukaž nám, s kým se máme roz-
dělit. Děkujeme ti za lidi, které potkává-
me a kteří nás obdarovávají. Pomoz nám 
překonat strach z nepohody skromnosti. 
Amen. 

Píseň:
1. Ať zazní chvála, dík buď vzdán, na věky 
vládne dobrý Pán. Kdo popsat může, 
znát, všem nést nesmírnou moc, o slávě 
zvěst? Kdo ctí vždy právo, Páně hlas, po-
žehnán bývá v každý čas.
2. Bože, lid svůj vždy v péči měj i mě 
svou láskou provázej. Radost i víru dá-
vej všem, kdo touží být tvým národem, 

svým věrným spásou zůstaň sám, s nimi 
svou chloubu v tobě mám.
Píseň č. 606 z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku (nápěv H. Schütz, text podle 
Žalmu 106 M. Esterle)

Srdečně zveme na shromáždění v listo-
padu (modlitebna ČCE, ul. V. Opatrného 
58):
10.11. – od 10:30 h bohoslužby s neděl-
ní školou pro děti, kázat bude host br. f. 
Brodský z Hradce Králové,
od 16 h zpívání rodin s dětmi.

Upozornění: v období listopad – Veliko-
noce se bohoslužby v kazatelské stanici 
Týniště n.O. budou konat pouze 2. nedě-
li v měsíci a o svátcích. Zájemci o účast 
na bohoslužbách v Třebechovicích p.O. 
si odvoz mohou sjednat s br. f. Čapkem 
na tel.: 495592387.

Připravil Jaroslav Matuška
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MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Městské policie
září 2013

Dne 1. 9. 2013 v 00:10 hod. 
bylo městskou policií přijato 
telefonické oznámení o rušení 
nočního klidu hlasitou hud-
bou, která se line z areálu cho-
vatelů. Strážníky byla na místě 
kontaktována osoba pořáda-
jící oslavu, která byla vyzvána 
ke zjednání nápravy. Jelikož 
ke zjednání nápravy nedošlo 
ani po upozornění a výzvě ze 

strany strážníků MP, byla věc jakožto přestupek proti veřejné-
mu pořádku vyřešena uložením blokové pokuty. 

Dne 2. 9. 2013 v  19:30 hod. oznámil osobně obyvatel sídliště 
U Dubu, že v lesním porostu za tělocvičnou U Dubu je neuha-
šené ohniště, které již od 29. 8. 2013 stále doutná. Z důvodu 
nepřístupnosti místa pro hasičskou techniku bylo zajištěno 
uhašení prostřednictvím věder s vodou. 

Dne 3. 9. 2013 v 17:53 hod. bylo přijato telefonické oznámení 
pracovníka ČD, stanice Týniště nad Orlicí, že v prostoru odstav-
ných kolejí se pohybuje podezřelý muž a mají obavu z možné 
krádeže majetku drah. Na uvedeném místě byl zastižen muž z 
Třebechovic pod Orebem, který v kolejišti sbíral kousky kovů. 
Muž byl po ztotožnění z prostoru nádraží vykázán. 

Dne 5. 9. 2013 v 10:50 hod. byl strážníkem zaznamenán čer-
ný dým, který zcela zřejmě nepocházel ze spalování dřevní 
hmoty, ale z pálení odpadů na otevřeném ohništi v jednom z 
výrobních areálů v Týništi nad Orlicí. Bylo jednáno s vedením 
společnosti a sjednána náprava.
 
Dne 5. 9. 2013 v 16:40 hod. bylo přijato oznámení, že v Tý-
ništi nad Orlicí, ul. T. G. Masaryka leží na chodníku před pro-
dejnou Drogerie nějaká žena a nemůže vstát. Na místě bylo 
strážníkem zjištěno, že stav byl zapříčiněn vážným onemocně-
ním uvedené ženy v kombinaci s alkoholem. Byla převezena 
do místa bydliště, kde byla předána do péče přítele. 

Dne 5. 9. 2013 v 18:51 hod. oznámil personál jednoho z ob-
chodního domu v Týništi nad Orlicí, že v prodejně byl obslu-
hou zadržen muž, který odcizil zboží. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o muže rumunské národnosti, pracujícího v Čechách. 
Jakožto přestupek proti majetku byla věc řešena na místě blo-
kovou pokutou. 

Dne 6. 9. 2013 v 02:20 hod. požádala hlídka Policie ČR o 
pomoc při řešení oznámení o rvačce hosta na diskotéce v 
Albrechticích nad Orlicí. Strážníky byla poskytnuta pomoc s 
uklidněním situace, věc dále řešena PČR. 

Dne 8. 9. 2013 v 00:24 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní o rušení nočního klidu hlasitou hudbou z některého domu 
v Olšině. Strážníky bylo zjištěno, že hlasitá hudba vychází ze 

zahrady rodinného domu, kde se skupina mužů loučila se svo-
bodou svého kamaráda. Po výzvě strážníka byla hudba utlu-
mena. 

Dne 10. 9. 2013 v 17:15 hod. požádala Policie ČR o prověření 
oznámení z linky 158, že po obci Štěpánovsko volně pobíha-
jí dva psi plemene sibiřský husky, kteří potrhali 4 kusy slepic. 
Strážníkem byl kontaktován majitel psů. Škoda na drůbeži 
byla majitelem psů uhrazena, strážníkem byla věc vyřešena 
blokovou pokutou. 

Dne 12. 9. 2013 v 18:45 hod. telefonicky oznámil obyvatel 
města Týniště nad Orlicí žijící v ulici Voklik, že byl v místě byd-
liště kontaktován dvěma bývalými zaměstnanci a tito mu nyní 
v podnapilosti vyhrožují a kopou do vozidla před domem. V 
době příjezdu strážníka na místo probíhal fyzický konflikt mezi 
oznamovatelem a jedním ze dvojice přítomných podnapilých 
mužů. Druhý ze dvojice mužů ležel nehybně na chodníku a 
měl tržnou ránu na temeni hlavy. Strážníkem bylo zamezeno 
v pokračování napadení, poskytnuta první pomoc a přivolá-
na rychlá zdravotnická pomoc. Následně byla událost zado-
kumentována. S uvedenou dvojicí mužů byla věc řešena jako 
přestupek proti občanskému soužití v blokovém řízení.

Dne 17. 9. 2013 v 16:20 hod. byla v jednom z obchodních 
domů v Týništi nad Orlicí dopadena žena, která odcizila zboží v 
hodnotě cca 400 Kč. Přivolaným strážníkem byla věc vyřešena 
v blokovém řízení.

Dne 18. 9. 2013 v 11:38 hod. byla opět v jednom z obchod-
ních domů v Týništi nad Orlicí ostrahou dopadena tentokráte 
jiná žena, která zcizila zboží. Přivolaným strážníkem byla věc 
vyřešena v blokovém řízení.

Dne 19. 9. 2013 v 9:35 hod. byl v jednom z obchodních domů 
v Týništi nad Orlicí ostrahou dopaden muž, který odcizil zboží.  
Přivolaným strážníkem byla věc vyřešena v blokovém řízení.

Dne 25. 9. 2013 v 17:50 hod. oznámila pracovnice ČD Týniště 
nad Orlicí, že neznámý opilec pomočil místnost prodeje jízde-
nek budovy železniční stanice. Muž byl strážníkem předveden 
na služebnu MP, kde podal vysvětlení, že žádal o vydání klíčů 
od WC a toto mu bylo odepřeno. Následně tedy splnil své vý-
hrůžky a vymočil se. Věc byla řešena blokovou pokutou. 

Dne 28. 9. 2013 v 18:17 hod. bylo od osob pobývajících na 
rekreační chatě ve Štěpánovsku přijato telefonické oznámení, 
že na louce před chatou se vyskytuje velká kočkovitá šelma 
– puma americká. Výskyt šelmy nebyl strážníkem ani Policií ČR 
na místě zjištěn. O oznámení byli informování zaměstnanci 
Lesního družstva Vysoké Chvojno.  

Dne 30. 9. 2013 v 19:39 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí leží u kašny 
nějaká žena. Na místě bylo strážníkem zjištěno, že se jedná o 
ženu důchodového věku, která zakopla a nemohla vstát. Stráž-
níkem byla dopravena do místa bydliště a o události informo-
váni rodinní příslušníci.  

Martin Štěpánek, velitel MP
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Touto povídkou se po více jak roce, vážení 
čtenáři, rozloučíme se seriálem povídek ze 
starých Křivic od místního rodáka Václava 
Kubce. Chtěl bych na tomto místě ještě jed-
nou poděkovat jeho dceři paní Šanderové 
za poskytnutí rukopisů a fotografií.

Létám nad Křivicemi

Bylo to na podzim, tuším roku 1929.  V 
Hradci Králové tehdy ještě nebylo letiště, 
přistáli jsme na provizorním polním le-
tišti u Kuklen. Pochopitelně, letka vojen-
ských letadel byla středem pozornosti 
širokého okolí, především kluků, kteří si 
mohli oči vykoukat na letadla startující i 
přistávající přímo před nimi, ale i na celý 
ruch kolem velikých plátěných stanů.
Velitel si nás piloty postavil pěkně do 
půlkruhu kolem sebe:
„Kdo je z tohoto kraje?“ Zvedl jsem 
ruku.
„Odkud?“ 
„Z Křivic u Týniště nad Orlicí“.
Chvilku se na mne zkoumavě díval, po-
tom přikývl a byl rozchod.
„A máš, Václavíčku, po legraci. Starej tě 
k Týništi nikdy nepošle,“ dobírali si mě 
kluci.
Manévry ve východočeském kraji, kam 
jsme byli na podporu „modrých“ posláni, 
měly začít asi za tři dny, létali jsme zatím 
orientační lety, abychom si „ohmatali“ 
krajinu a nebyli při bojových letech na 
úkolech příliš závislí na mapě.
Druhého dne si mě ráno zavolal „starej“ 
do štábního stanu. Přistoupili jsme k ve-
liké mapě. 
„Tak se podívej: poletíš na Jaroměř, Ná-
chod necháš vlevo, tam pozor na hrani-
ce, jsou hned za humny,“ jel prstem po 
mapě. „Stočíš se podél Orlických hor 
přes Rychnov, dále na Vamberk, pak přes 
Choceň na Vysoké Mýto. Tam se podívej 
u střelnice na letiště, možná, že tu bude-
me také přistávat: zpátky přes Pardubice 
na Hradec. Výška tisíc pět set metrů. Pro-
počítej si čas, můžeš to stačit asi za půl 
hodiny.“
Podíval se na mne, bezděky jsem přitáhl 
prsty ke švům kombinézy.
„Rozkaz, pane štábní kapitáne!“
Tak to pěkně děkuju. Kluci měli pravdu. 
Už jsem byl na odchodu, když se trochu 
potutelně usmál. Měl takový zvláštní 
úsměv, pro který jsme ho měli hrozně 
rádi.
„No, počkej. Nad Chocní to otoč a podél 
Orlice dolů k Týništi a přes Třebechovice 

na letiště. Na Pardubice pošlu někoho ji-
ného obráceným směrem.“
Jen jsem polkl, ale starej mě už dirigoval 
pryč.
Důvěrně známý rodný kraj je shůry zcela 
jiný. Dal jsem mašině trochu víc šťávy a 
letěl přesně po určené trati. Byl krásný 
podzimní den, rozhled na všechny stra-
ny do nekonečna, jen za sluncem, jako 
obvykle sedělo přízemní kouřmo. Motor 
burácel a mně bylo tak pěkně, docela ji-
nak, než při obyčejném letu. Dávno jsem 
si zvykl vidět místa, která jsou na zemi 
od sebe vzdálená celé kilometry, docela 
blizoučko u sebe, ale teď mělo všechno 

docela jinou příchuť.
Od Chocně jsem hleděl pouze vpravo.
Křižovatka lesklých pásů železnic, měs-
tečko s náměstím a uličkami rozběhlý-
mi na všechny strany. Jedna ulice běží k 
lesům. Tady je Novotného továrna, tady 
do luk vystrčená Švadlenova pila, na níž 
jsem zahájil svou „ouředlnickou“ kariéru 
jako neplacený praktikant (na to byl pan 
Švadlena kos). Ulice „Na stezkách“ nebo 
„Na stavu“ končí u mlýna a „jägerhausu“, 
dál pole, veterán dub blízko lesa, klikatá 
silnička, dlouhá z té hůry asi pět centi-
metrů a tam – mezi lesy jsou rodné Kři-
vice. Křivina se z té výšky pochopitelně 
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propadla do roviny jako táhlý pruh lesa, 
za ním Vyhnanice, dál Bolehošť, na dru-
hou stranu Ostašovice, Olešnice a jak 
se všechny ty blízko sebe namačkané 
vesnice jmenují. Všechno bych přikryl 
rukou...
Podíval jsem se na hodinky: byly nové, 
speciální letecké zenitky, nosím je stále 
ještě dnes na ruce a jdou bezvadně. Vět-
ší rychlost, kterou jsem zpočátku nasadil, 
se vyplatila; měl jsem nějakou minutku 
k dobru. Neodolal jsem. Stáčím vpravo, 
ubírám plyn a mířím dolů ke Křivicím. 
Asi ve třech stech metrech výšky je ob-
létávám, nahoru svítí oka obou rybníčků 
„jordánku“ i „roubinky“ a za vesnicí v lu-
kách „družstevňák“. Každé stavení, každá 
ta krabička, shůry tak malinká, mně říká, 
kdo tam bydlí, vybavuji si tváře. Rychle 
počítám: od lesa od Šotolových pátá 
chalupa za loukou. Na dvorku několik 
hus a hejno slepic a na zápraží – mamin-
ka!
Při druhém obletu – trval pár vteřin – se 
mně rozbušilo srdce. Znal jsem přísné 
tresty za leteckou nekázeň i tragické 
smrti kamarádů. Ale, poruč si! Zvlášť 
když jsem znal uštěpačné vesnické po-
známky z dob, kdy jsem byl v leteckém 
učilišti: ...kdepak by usmrkanej Kubců 
kluk u „drah“ mohl lítat – asi tam někde 
pucuje éroplány...
A tak všechno dohromady a rozhodnutí 
bylo tady. Mašinu mám přeci dokonale 
v ruce, mně se nemůže nic stát, říkám si 
pošetile.
Nasadil jsem nad oborou, mžikem jsem 
byl od „Mlaky“ nad „Zálučím“ a stále mač-
kám letoun dolů až k samé zemi. Přeska-
kuji řadu vysokých, tuším Ježkových to-

polů (dávno už neexistují, teď tam zcela 
necitelně rozčísla louky a pole asfaltová 
silnice), motor řve na plné otáčky, v ně-
kolika metrech prolétávám bleskem 
dvorkem mezi chalupou a chlívky, ma-
šinu nad fořtovnou zvedám a zároveň 
mechanicky přivírám plyn.
Křivice jsou, jak se říká „auf“. Obracím 
hlavu zpět. Maminka samou hrůzou zmi-
zela, ale i mnoho obličejů hledí ve všech 
koutech vesnice vzhůru, koně na polích 
stojí, nějací kluci běží po „drahách“ a má-
vají (jestlipak si na to některý z dnešních 
padesátníků a ještě starších vzpomene?) 
a já stále hledím zpátky a přitom mašinu 
táhnu vzhůru.
A pak se to stalo v několika vteřinách. 
Až do této doby to bylo mé tajemství, s 
nímž jsem se nikdy nikomu nepochlu-
bil; a jestli to říkám dnes, opravňují mě 
k tomu jen ty více než čtyři desítky let, 
které mezitím uplynuly...
Cítil jsem, jak pode mnou ujíždí sedadlo, 
neklamná známka ztráty rychlosti, po níž 
následuje sklouznutí letounu po ocase, 
překlopení, pád do vývrtky a – konec...                                                      
Snad jsem si to všechno uvědomil, ale 
spíš myslím, že to byl pouhý instinkt, 
protože v takových hrůzných okamži-
cích jsou myšlenky příliš pomalé. Ruce i 
nohy zapracovaly velmi pravděpodobně 
bez zásahu mozku. Motor zařval na plný 
plyn, srovnal jsem kormidla a řídicí páku 
potlačil až na rozvodnou desku. To bylo 
všechno, co jsem mohl udělat a v ostat-
ním už pomoz pánbůh. Mašina se za-
chvěla, protáhla jako líná kočka, sklouzla 
trochu po křídle, vrtule zabrala a těsně 
nad stromy (myslím, že jsem o vršky stej-
ně břichem škrtl), jsem se dostal do nor-

málu. Už jsem za sebou neviděl Křivice, 
už jsem neviděl nic. Proletěl jsem jako 
šíp nad silničkou do Týniště a podél trati 
na Třebechovice. A stále vzhůru, abych 
se nad Hradcem dostal do těch patnácti 
set. A teprve teď se mně rozklepala kole-
na a myslím i brada...
„Pane štábní kapitáne, hlásím přistání z 
orientačního letu.“
„Tak co?“
Dívali jsme se jeden druhému upřeně 
do očí. Poprvé jsem si uvědomil, že má 
jasně modré dobrácké oči. Myslím, že 
nepotřeboval příliš mnoho hádat – náš 
starej viděl většinou každému z nás až 
do žaludku – aby věděl, jak to bylo.
„To je tam nahoře tak horko, že seš celej 
zpocenej?“
Neřekl jsem nic, jen si myslím, že jsem 
měl oči jako kola od vozu.
„Víš, že jsem ti dal dozadu přimontovat 
barograf?“
Tak to mě dorazilo. Výška celého letu, 
tedy i propast nad Křivicemi, je na pásce 
zaznamenána jako nesmazatelný doklad 
mého „hrdinství“.
Starej byl skvělý chlap. Už dávno umřel, 
ale kdykoliv jdu kolem proseckého hřbi-
tova, kde je pochován, vždycky se zasta-
vím a vždycky si vzpomenu, jak říkal:
„Tak se upokoj – barograf jsi s sebou ne-
měl. Ale jestli přijde hlášení, zavřu tě, až 
budeš černej!“
Hlášení, bohudíky, nepřišlo, četnická 
stanice pro Křivice byla v Bolehošti – ale 
stejně mě ta basa, ovšem při jiné příleži-
tosti a za jiných okolností, neminula... 

Václav Kubec

NOVÁ NEKUŘÁCKÁ HOSPODA

Rád bych se s vámi podělil o novinku v podobě první 
nekuřácké hospody v našem městě. Najdete ji v Sítinách, 
dříve v lidovém podání „U Šatníků“, dnes po změně majitelů „U 
Sršňů“. Rozhodnutí to nebylo pro majitele určitě jednoduché. 
Cigareta a pivo jsou pro spoustu zákazníků nerozlučně 
spojené. Po nelehkém rozhodování majitelů se od letošního 
podzimu v hospůdce nekouří. Je to příjemná změna dát si 
dobré pivo v čistém nezakouřeném prostředí. Kuřákům není k 
Sršňovým vstup zakázán, jen si musí tu svoji cigaretu vykouřit 
venku na čerstvém vzduchu na zahradě restaurace, kde je 
kryté sezení pro kuřáky. 

Nezbývá než k tomuto počinu popřát spousty spokojených 
zákazníků a mám pocit, že většina z nich odvahu změnit 
zažité pozitivně ocenila. Dokonce i někteří kuřáci!

Pavel Nadrchal, místostarosta

KOSMETICKÝ  SALON 
* OLGA *

 Týniště nad Orlicí, Čapkova 803, 
nad Fitnesscentrem, přízemí   

* KVALITA za NÍZKÉ CENY *   

Kompletní kosmetické ošetření přírodní kosmetikou * Barvení 
obočí a úprava, řas a depilace teplým přírodním voskem * 

Diamantová mikrodermabraze * Ultrazvuk

DÁRKOVÉ POUKÁZKY 

Ultrazvukové vyhlazování vrásek * Indická masáž hlavy * Přístro-
jová léčba  akné, problematické pleti a červených žilek * Ozoniza-

ce pleti *  Hloubkové čištění pleti  * Odstraňování celulitidy
Srdečně Vás zve a těší se na Vás Olga Fedrselová

více informací na :   www.kosmetikaolga.cz
mobil 728 513 002
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Milí čtenáři, jsem ráda, že vám mohu prostřednictvím naší rubriky o živ-
nostnících představit velmi sympatickou mladou ženu, paní Moniku Gavu-
lovou. Již dlouhou dobu se zabývá filozofií Feng Šuej (čte se opravdu fenk
šuej), dále jen FŠ. Vše s tím spojené jí nadchlo natolik, že se pustila nejdří-
ve do samostudia a následně pak i do studia. Absolvovala Českou školu 
FŠ, některé z modulů na Evropské škole FŠ, kurz barev podle FŠ, kurzy o 
tradiční čínské medicíně, horoskopy a metodu letící hvězdy u amerického 
lektora Rogera Greena. Oblast FŠ je tak rozsáhlá a přináší stále nové a nové 
podněty k zamyšlení, že konec studia této životní filozofie ať už z učebnic
nebo ze života, je pro paní Gavulovou v nedohlednu. Je to láska na celý 
život a tímto by se o ni chtěla podělit i s vámi. Této oblasti se věnuje od 
roku 2006, profesionálně od roku 2013. Většinu zakázek realizovala na Již-
ní Moravě, v Praze a okolí a já věřím, že si najde klientelu i mezi obyvateli 
Týnišťska. 

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU

Co znamená Feng Šuej? Co si má čtenář 
pod tímto pojmem představit? 
Filozofie FŠ se pohybuje na hranici seriozní
vědy propojené s uměním. Tak to vnímám 
já.
Feng je vítr, Šuej je voda. Jsou to dvě životní 
síly. Tyto dvě síly spolu působí a navzájem se 
doplňují - vítr je vzduch, který dýcháme, bez 
vody ale žít nemůžeme. Vítr přinese novou 
myšlenku, voda jí dodá hloubku ...
Původ této filozofie je v Číně a vznikla už 4 
tisíce let před naším letopočtem. Lidé nej-
dříve zkoumali toto odvětví v zemědělství 
-  pozorovali například, kdy je vhodná doba 
na pěstování plodin, kdy je vhodná doba na 
různé činnosti a když viděli, že to funguje, za-
čali pozorovat jevy kolem sebe a přenášet je 
do svého každodenního života. Není to žád-
ný módní hit dnešní doby ani žádný alter-
nativní přístup. Nejsou to ani interiéry plné 
různých symbolů, budhů a amuletů. Není 
to v žádném případě „šoupání nábytkem“, 
jak se mnozí mylně domnívají. Je to o plno-
hodnotném životě kolem nás. Je to o náboji, 
inspiraci, klidném a příjemném prostředí. V 
takovém prostředí proudí klidná energie. A 
takové prostředí filozofie FŠ vytváří.
Všechny východní filozofie vycházejí z toho,
že vše (neživé i živé věci) vyzařuje určitou 
energii. V Číně se tato energie jmenuje čchi, 
v Japonsku ki, v Indii prana. Je to životadárná 
energie, která proudí kolem nás. 
Západní svět se spíše přiklání k uspěchané-
mu a konzumnímu způsobu života a východ 
s jeho filozofií mu přijde příliš vzdálený a 
vlastně i zbytečný. Což je škoda, protože něco 
nového a lepšího k nám může přijít kdykoliv 
a odkudkoliv, musíme tomu být ale otevření. 
Právě metoda FŠ pracuje se všemi světovými 
stranami, neboť ta správná energie proudí 
ke každému z nás odjinud. Naši předkové žili 
daleko víc v souladu s přírodou, naslouchali 
jí a řídili se jejími pravidly a jejich životy byly 
„bohatší a plnější“. Je dobré vracet se ke koře-
nům, neboť jak se říká, ve stáří je moudrost. 

Co vše klientovi v rámci své činnosti mů-
žete nabídnout?
Zabývám se soukromými objekty (domy a 

byty), zahradami a komerčními prostorami 
(kanceláře, provozovny, kavárny...). Poskytuji 
poradenství o vhodném rozmístění nábytku, 
doporučení materiálů, barev, tvarů, podpo-
ření devíti klíčových oblastí života v rámci 
bydlení (např. vztahy, děti, bohatství, kariéra, 
přátelé atd.).
Mé služby využije opravdu kdokoli. Kontak-
tují mě lidé, kteří se chystají koupit nemovi-
tost, rekonstruovat či stavět dům (poradím 
se správným vnitřním uspořádáním domu, s 
výběrem pozemku či s umístěním domu na 
pozemku). 
Mé služby jsou zajímavé i pro podnikatele. 
Snažíme se vytvořit harmonické prostředí 
podporující dobré vztahy na pracovišti, zlep-
šit první dojem u klientů nebo v provozov-
ně navodit takovou atmosféru, díky které se 
budou klienti vracet. Mohou mě oslovit i lidé, 
kteří mají hotové bydlení. Nemusíme dělat 
žádné zásadní změny. Někdy postačí i drob-
né úpravy. Dále nabízím podrobné několika-
stránkové zpracování osobních horoskopů 
podle čínské astrologie. Díky nim lidé pozna-
jí a pochopí sami sebe a tak mohou zlepšit 
svůj život, zefektivnit svou práci, využít to, k 
čemu mají dispozice a netrápit se tím, co jim 

stejně nikdy dobře nepůjde. Tím, že budou 
znát sami sebe či své blízké, mohou zlepšit 
a upevnit svoje vztahy ať už v rodině, či v za-
městnání. Mohou se například pustit do pod-
nikání. Rodiče mohou lépe poznat své děti a 
porozumět jim. Využití je široké.

Jak vůbec probíhá taková spolupráce? 
Máte zpětnou vazbu od klientů, že to fun-
guje?
Když mě klient osloví (ať soukromá či práv-
nická osoba), sejdeme se u něj v prostorách, 
ve kterých chce něco změnit. Projdu s ním 
veškeré místnosti. Hodně si povídáme, zjis-
tím, co ho ke mně přivedlo, co by chtěl změ-
nit a jakou má představu. Pokud chce klient 
pouze konzultaci bez písemného rozboru, 
tak můžeme vyřešit věci, které jsou na první 
pohled viditelné. Zkušený a nezávislý člověk 
si všimne i toho, co už obyvatelé často ani ne-
vnímají a dá věci do souvislostí. Na místě vět-
šinou najdeme i vhodné řešení a nápravu.  
Jestliže dělám celkový rozbor, nejvíce práce 
mě čeká následně doma. Pracuji s daty na-
rození obyvatel domu, s půdorysem domu a 
datem usazení střechy na dům. Obyvatelům 
vypracuji osobní rozbor, který určí šťastný 

a
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prvek každého z nich. Prvků je pět (dřevo, 
oheň, země, kov a voda). Tento prvek je vel-
mi důležitý v tom, abych věděla, co komu v 
rámci bydlení doporučit, čím se obklopit, co 
doplnit, co odstranit, jaké barvy použít apod. 
U komerčních prostor mi stačí údaje ohledně 
budovy. 

Proces je to opravdu složitý, využívám ně-
kolika metod, abych mohla vypracovat po-
drobný rozbor prostoru. Na základě toho pak 
klient může své bydlení změnit, zlepšit. Vše 
ale závisí na jeho vůli. Změny je lépe dělat 
postupně, aby si na ně člověk zvykl a přinesly 
mu opravdu užitek. FŠ není o tom někomu 
něco nařizovat. FŠ nediktuje. Vše je o kom-
promisu. Nemusíme například nutně použít 
v interiéru dřevo, pokud z rozboru vyjde, že 
by se jím měl člověk obklopit. Jestliže si ho 
klient nemůže finančně dovolit, najdeme al-
ternativní řešení, které mu bude vyhovovat. 
Např. prvek dřeva lze podpořit také ratanem, 
bambusem, proutím, zelenou barvou, živou 
rostlinou, vyšším nábytkem, apod. Je to o na-
lezení nejvhodnějšího řešení pro klienta.
  
Zda tato metoda funguje? 
Mám zatím samé kladné ohlasy od klientů, 
kteří své bydlení dle mých rozborů a dopo-
ručení upravili. Horoskopy oceňují hlavně 
rodiče, protože nyní se se spoustou věcí už 
netrápí. Pochopili, co jejich děti prostě dělat 
budou a k čemu je „nikdy nedonutí“. Ví, jak 
dodat dítěti rovnováhu i pomocí barev a do-
plňků v interiéru. Tím, že člověk pozná sebe 
nebo druhého, tím se dá život opravdu velmi 
usnadnit. Vzpomínám si, že mě potěšil jeden 
manželský pár z Brna, kterému jsem nedávno 
dělala rozbor na jejich dům v rekonstrukci. 
Už se nedohadují, co kam dát, ale mají jasno 
díky podrobnému „návodu“ jak interiér uspo-
řádat, barevně naladit a celkově zařídit, tak 
aby se jim líbil a vyhovoval i prakticky. Máme 
s manželem dle této metody zařízen svůj 
vlastní dům a všem se nám v něm spokojeně 

a dobře žije. Každý den se setkávám s tím, že 
tato metoda funguje a to mě žene dál.

Domníváte se, že služby, které nabízíte, 
najdou uplatnění i v našem městě a okolí? 
Není to jen módní záležitost velkých měst 
a bohatých lidí?
Kdybych byla přesvědčena, že FŠ nefungu-
je, nezabývám se tím. Ani není pravda, že se 
jedná o módní záležitost, jak jsem již řekla v 
úvodu. A že je to pro bohaté lidi? Co je to bo-
hatý? Žít dobře a umět využít svůj potenciál 
by měli chtít především moudří a osvícení 
lidé a těch je tady všude kolem dost a dost. 
Ceny mám nastavené tak, aby si služby mohli 
obyvatelé dovolit a věřte, že za všemi mými 
„výstupy“ se skrývá tolik práce a tolik studia, 
že kdybych přepočítala ceny na hodinovou 
sazbu, musela bych to ihned zabalit. Nedě-
lám to pro peníze, ale protože věřím, že to 
má smysl. Byla bych ale samozřejmě ráda, 
kdyby mě do budoucna tato činnost alespoň 
uživila. Doteď za mnou stála má rodina, od 
které mám opravdu velikou podporu a po-
chopení a bez její pomoci bych se jen těžko 
mohla věnovat tomu, co mě naplňuje. Chtěla 
bych jim tímto moc poděkovat a věřím, že při 
mně budou stát i v budoucnu.

Proč právě k Vám by měl zákazník zaví-
tat?
Nabízím seriozní a fungující poradenství, 
díky kterému se může každému z nás žít o 
mnoho lépe. S klienty komunikuji kdykoliv 
mě kontaktují, nemám žádné „úřední hodi-
ny“. Žiji a řídím se heslem vycházejícím z FŠ - 
Pokud jsme něco dostali, musíme něco i dát. 
Proto za každou ukončenou zakázku zasílám 
dárcovskou sms, která je určená na charita-
tivní projekty. Zdarma odpovím každému na 
obecný dotaz a můžeme vyřešit jednoduchý 
problém a pak už záleží na klientovi, zda se 
pro další spolupráci rozhodne či nikoli. Ctím 
soukromí, umím naslouchat, ke každé zakáz-
ce přistupuji s pokorou a respektem.  Zákaz-

ník ale musí změnu chtít. Neslibuji zázraky, 
snažím se však každému nabídnout nejefek-
tivnější rozbory, aby měli možnost zařídit se 
dle svého uvážení.

Dáte čtenářům nějakou dobrou radu pro 
začátek?
Každému se bude žít lépe v čistém a uklize-
ném prostředí. Vše rozbité, co máte doma, 
opravte nebo vyhoďte. Zbavte se nepotřeb-
ných věcí, tím uvolníte prostor něčemu no-
vému. Obklopujte se pouze věcmi, které jsou 
vám milé a něco příjemného vám připomína-
jí. To jací jsme, se zrcadlí v našich domovech 
a ten na nás zpětně dennodenně působí. 
Proto si všímejme a přemýšlejme o věcech, 
které máme kolem sebe. Na svých webo-
vých stránkách pravidelně zařazuji do sekce 
novinky informace, které se týkají aktuálních 
období (nyní například rady ohledně období 
podzimu) a které lidem také hodně napomo-
hou. Není nic jednoduššího, než občas „klik-
nout“ a načerpat rady či inspiraci. 

Milí čtenáři, tento článek se mi nepsal vůbec 
lehce, protože oblast FŠ je tak rozsáhlá a in-
formací, které bych vám chtěla poskytnout 
tolik, že by to dalo na vydání Zpravodaje spe-
ciál. Věřím však, že vás toto téma zaujalo, a že 
jsem probudila vaši zvědavost. Navštivte we-
bové stránky paní Gavulové i kdyby pro nic 
jiného, tak pro klid, který na vás dýchne, když 
je otevřete. Zcela odpovídají metodě FŠ. Jsou 
jednoduché, přehledné, čisté a inspirativní. 
Kontaktujte paní Moniku Gavulovou, proto-
že už jen rozhovor s ní působí jako balzám na 
duši. Přináší úlevu, vlévá do vás novou ener-
gii a chuť „zase se pustit do života“. 

Paní Gavulová vás ráda přivítá na adrese 
Podboří 1015, Týniště nad Orlicí. Schůzku si 
můžete domluvit po telefonu 733 504 877 
nebo písemně na emailové adrese m.gavu-
lova@seznam.cz. Rozhodně stojí za to otevřít 
její webové stránky www.inspiraceprirodou.
com.

Paní Gavulovou jsem v době psaní článku 
znala dva týdny, ale už při prvním setkání 
jsem nabyla pocitu, že jsme se potkat měly. 
A o tom, že mě můj pocit nezklamal, svědčí 
to, že čím častěji se od té doby potkáváme, 
tím jsem radši, že ji znám a že vstoupila do 
mého života. To, zda si jí i vy necháte vstoupit 
do svého života, záleží pouze na vás. Ztratit 
nemůžete nic, ale získat můžete mnoho. Blíží 
se období Vánoc, co takhle jednou neobda-
rovávat věcmi nepotřebnými, které budou 
zabírat místo na poličkách či budou založe-
ny nenávratně kamsi. Zkuste potěšit sebe či 
své blízké například osobním horoskopem. 
Vždyť možnost zlepšit či zkvalitnit svůj život, 
to je dar k nezaplacení.

Jitka Mašková
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Na osobní pozvání jsem se 1. října 2013 
zúčastnil ve společenském klubu v Mok-
rém slavnostního vyhodnocení již tře-
tího ročníku soutěže zpravodajů Rych-
novska, které pořádá tamní knihovna 
U Mokřinky prostřednictvím organizá-
torky Dagmar Honsnejmanové. Musím 
na tomto místě složit velkou pochvalu 
pořadatelce, protože akci, probíhající 
skoro celý rok, měla dokonale připra-
venou včetně závěrečného programu. 
Ten se opět v milém prostředí místního 
klubu odehrával převážně v poetickém 
duchu. Hosty provázel moderátor, herec 
a recitátor Jaroslav Brendl, který dokáže 
vcelku úspěšně ukázat kouzlo poezie 
ve srozumitelném světle. Mohu za sebe 
opravdu upřímně říci, ač nejsem žádným 
skalním milovníkem tohoto žánru, tak 
mě alespoň v tomto milém odpoledni 
dokonalý přednes známých básní zcela 
pohltil a vtáhl do děje.
Připomenu, že v prvním ročníku sou-
těže se náš městský zpravodaj umístil 
na vítězném místě v kategorii Nejlepší 

zpravodaj. V letošním klání jsme sice 
tento vavřín nepřivezli, ale obdrželi jsme 
zvláštní ocenění v kategorii Nejstarší 
zpravodaj na Rychnovsku. Ano, náš Zpra-
vodaj Týniště nad Orlicí tu je již od roku 
1961. Když jsme v roce 2011 psali k pa-
desátiletému výročí vydávání místního 
periodika (uvádím to takto obecně, pro-
tože jeho název se v průběhu let několi-
krát obměnil), určitě mě v ten okamžik 
nenapadlo, že patří v regionu k nejstar-
ším. O to více jsem byl mile překvapen, 
když moderátor tento fakt vyslovil.
Každopádně bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se za ta léta na vydávání podíleli a 
jejichž práce si nesmírně vážím. Můj dík 
patří všem bývalým redakčním radám 
a šéfredaktorům, kde bych především 
vyzdvihl dlouholetou práci Jitky Pažit-
né a Karla Procházky, bez kterých by se 
nepřetržitý více jak padesátiletý měsíční 
cyklus určitě někdy přetrhl. Samozřejmě 
chci poděkovat všem dobrovolným do-
pisovatelům, kteří pro ostatní čtenáře 
přinášejí zajímavé informace z kulturní-

ho, společenského i sportovního dění 
ve městě i okolních obcích. Tito všichni 
jednotlivci jsou nesmírně důležitou sou-
částí týmu, který každý měsíc číslo při-
pravuje. A za sebe říkám, že budu moc 
rád, když lidí, kteří budou chtít ostatním 
prezentovat něco ze svého okolí, zážitky 
či koníčky, ale i názory, tak jejich snahu o 
přispívání jenom přivítám. Přinese to ne-
jen nové informace, ale i nový rukopis, 
což čtenáři jistě uvítají. 
A jelikož matematicky vzato nám asi 
punc nejstaršího zpravodaje nikdo vzít 
nemůže, tak mu v klidu popřeji, aby vy-
cházel ještě dlouhou řadu let a těšil svým 
obsahem nejen ty, kteří si jej předplácejí 
ale všechny, kteří jej rádi čtou.

Libor Koldinský
šéfredaktor

Fotografie ze slavnostního vyhlášení na-
leznete na poslední straně obálky

MISTROVSTVÍ ČECH A MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ V ATLETICE

Výborného výsledku dosáhla družstva dorostenců a doroste-
nek místního atletického oddílu.
Probojovala se na Mistrovství Čech  mezi 12 nejlepších druž-
stev. To je druhá nejvyšší soutěž v ČR.
Některé výsledky: 400 m - Moravcová 65,37, 300 m př. - Koty-
zová 51,14, 800 m - Kopecká 2:44,45, 800 m - Hovorka 2:06,6, 2 
000 m př. - Novotný 7:42,51, výška - Jaroměřský 180 cm - v této 
sezoně se již zlepšil na 186 cm, což je nejlepší letošní doroste-
necký výkon v kraji.
Další úspěch zaznamenali mladší žáci Milan Bartoš a Petr Po-

jezdala, kteří byli nominováni na Mezikrajové čtyřutkání v Jab-
lonci nad Nisou. Milan Bartoš získal 3. místo v dálce a 6. místo 
ve výšce. Petr Pojezdala vybojoval 5. místo na 1 000 m.
Oba přispěli k úspěchu  družstva Královehradeckého kraje. 
Všem blahopřejeme.

Oddíl atletiky 

Popis fotografie: Zleva Jaroměřský Petr, Jaroměřský Patrik, Perhač Jan, Kopec-
ká Tereza, Moravcová Nikola, Hovorka Ondřej, Kotyzová Barbora, Kafuněk To-
máš, Kolaříková Markéta, Goldbach Václav, Tyahur Jiří, klečící Novotný Jakub, 
Fallada Jan
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

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

Středa 6. 11. | 16 – 17.30 hod.

Cesta Dubového mužíčka - LETOKRUHY 
Odpolední přírodovědné zkoumání, soutěžení a hraní s příro-
dou a na přírodu.  Těšíme se na děti od 2. třídy. 

Úterý 12. 11. |  17.30 – 19 hod.

TVOŘENÍČKO – INCHIES
Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo prarodiči, mládež nebo 
samotné dospělé. Miniaturní koláže na malé čtverečky = velké 
dílo! Přineste si drobnosti (knoflíky, koření...) ve dvou barvách, 
další materiál k dispozici. Cena 40 Kč + spotřebovaný materi-
ál. Doporučujeme se přihlásit předem, máme omezený počet 
míst.

Středa  13. 11. | 17 – 19 hod.

KERAMICKÁ DÍLNA 
Podvečerní dílna pro mládež či dospěláky. Připravte si vánoční 
dárky v mírném předstihu. S sebou: pracovní oblečení, 90 Kč 
na energii a materiál.

Úterý 19. 11. | 17.30 – 20 hod.  

ÚTERNÍ PEDIG
Podvečerní dílna pro všechny zájemce o práci s přírodním 
materiálem. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena 50 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

Neděle 24. 11. LISTOPADOVÉ PLETKY

Všechny dílny jsou vhodné pro děti s doprovodem dospělého, 
mládež a samotné dospěláky. 
Cena každé dílny 80 Kč + spotřebovaný materiál. Podrobnější 
informace na stránkách DDM.

PEDIG (9 - 11 hod.) – malé pedigové drobnosti – zvonečky, 
hvězdičky, rybičky...
FIMO (9 – 11 hod.) – pro začátečníky i pokročilejší...
PLSTĚNÍ SUCHOU JEHLOU (10 – 12 hod.) – základy práce, ko-
rálky a možná i andělíček.
TEA BAG FOLDING (10 – 12 hod.) – skládání z čajových sáčků
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ (13 – 15 hod.) – šál nebo šátek, pře-
dem objednejte
KORÁLKOVÁNÍ (13 – 15 hod.) - vánoční hvězdičky a andělíčci.
SCRAPBOOKING (13 – 15 hod.) – zdobení vašich fotek, vhodné 
jako dárek
SMALTOVÁNÍ (15.15 – 16.45 hod.) – přívěsky, náušnice, příbo-
ry
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN (15.15 – 17 hod.) – několik technik 
pro začátečníky

Úterý 26. 11. | 17.30 – 19 hod.

TVOŘENÍČKO – ADVENTNÍ VĚNCE  
Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo prarodiči, mládež, nebo 
samotné dospělé. K dispozici základy věnců, svíčky, stojánky 
na svíčky, vyvazovací drátek, náměty, drobné dekorace a další 
pomůcky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. S sebou: pře-

zůvky, pracovní tričko, vlastní zelené větvičky (doporučujeme 
túji, buxus, jedli), sušené ovoce, případně vlastní drobné de-
korace. Doporučujeme se přihlásit předem, máme omezený 
počet míst.

LISTOPADOVÉ TURNAJE PRO KAŽDÉHO

Zveme malé i velké, děti i dospělé, rodiče, kamarády........zahra-
je si každý!
pátek 8. 11. TURNAJ VE HŘE DUCH a DOBBLE od 17.30 hod.
středa 20. 11. TURNAJ V DOMINIONU od 17.30 hod.
pátek 22. 11.  TURNAJ V UBONGU  od 17.30 hod.
Všechny hry vás naučíme na místě.
Startovné 20 Kč, drobné ceny pro všechny účastníky!

Finále Dominion Tour

První říjnovou neděli se v Praze na festivalu her Deskohraní 
konal hlavní finálový celostátní turnaj v Dominionu, karetní 
hře, která si u mnohých Týnišťáků našla své místo na stole. Do 
tohoto finále se z Týniště probojovalo 8 juniorů a 3 dospělí, 
kteří vyjeli na celý den do Prahy, zkusit pokořit své soupeře ze 
všech koutů republiky. Mezi juniory se rozhodně neztratil Jiří 
Kukla, který skončil na bramborové 4. příčce a Jan Vaník a Pe-
tra Vaníková, kteří skončili do 7. bodovaného místa. Dospěláci 
sehráli velmi zajímavé partie a s vyrovnanými výsledky skončili 
téměř shodně uprostřed hracího pole. Každopádně bylo finále 
zajímavou akcí se spoustou zkušeností.

Máte-li i vy chuť se naučit Dominion, přijďte do našeho herní-
ho klubu ve Sluníčku. Otevřeno je každý pátek od 17.30 hod. a 
v nabídce je kromě Dominionu více než 80 her.

Eva Jenčíková

Program akcí na měsíc listopad
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MLADÍ CYKLISTÉ SOUTĚŽILI

V úterý 17. a ve středu 18. září 2013 
v odpoledních hodinách proběhla 
na dopravním hřišti místního 
Automotoklubu zajímavá akce, a to 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 
(DSMC).

Hlavním pořadatelem byl již zmíněný 
AMK Týniště nad Orlicí ve spolupráci se 
ZŠ Týniště nad Orlicí a městskou policií.
Nešlo o první akci tohoto druhu, 
takže ředitelem byl jako již tradičně 

Ing. Miroslav Černý, který měl „k ruce“ 
obětavý tým členů AMK, naprostou 
většinou z řad důchodců. Včetně 
učitelek ZŠ odvedla záslužnou práci p. 
Zdena Pálová z městské policie, která se 
o dopravní výchovu dětí stará na místní 
škole i ve svém volném čase.
V průběhu obou dnů se soutěže 
zúčastnilo celkem 39 dětí ze ZŠ Týniště 
nad Orlicí a ZŠ Albrechtice nad Orlicí. 
Soutěžilo se v tradičních disciplínách 
jako zdravověda, dopravní testy, jízda 

zručnosti a jízda na dopravním hřišti. 
Bylo až s podivem sledovat, co všechno 
osmi až jedenáctiletí hoši a dívky na 
kolech dokáží, s jakým zaujetím bojují 
o co nejmenší počet trestných bodů 
udělovaných sportovními komisaři.
Je zajímavé, že nejlepších výsledků 
dosáhla v obou kategoriích děvčata. 
Poctivost a svědomitost v těchto 
disciplínách je asi důležitější nežli 
„sportovní nasazení“.

V kategorii 3. – 4. ročník zvítězila Lucie 
Pojezdalová z 3. třídy ZŠ Týniště nad 
Orlicí, v kategorii starších, tedy 5. – 6. 
ročník, putovalo vítězství do sousedních 
Albrechtic. Vítězkou se stala Nela Faltová 
z 5. třídy místní ZŠ.

Nejúspěšnějším přijel pogratulovat a 
udělit ceny krajský koordinátor BESIP pro 
Královéhradecký kraj p. Petr Hošek, což je 
svým způsobem pocta pro místní AMK. 
Je škoda, že i přes několikeré pozvání si 
na tuto i předchozí akci nenašel cestu 
nikdo z místních zastupitelů. Jistě by to 
uvítali jak soutěžící, tak i pořadatelé.

Za AMK Vladimír Martinek
Fotogalerii naleznete na 2. straně obálky

Týden plný zážitků a informací je opět tady!

V týdnu od 11. – 15. listopadu 2013 bychom Vás rádi pozvali na 
již tradiční akci s názvem Týden vzdělávání dospělých, která je 
určena pro všechny, kteří se rádi učí, dále se rozvíjejí, ale i pro 
ty, kteří například rádi cvičí, relaxují či si hrají. 

Od pondělí do pátku čeká všechny návštěvníky bohatý 
program! Mohou přijít jak mladí, tak staří, jak malí, tak velcí, 
jak maminky s dětmi, studenti, manažeři, tak i lidé bez práce, 
senioři, jednotlivci, ale i celé rodiny či skupiny... prostě všichni, 
kteří se nebojí nových věcí a zážitků. 

A co vás tedy čeká? Ukázky cizích jazyků, počítačové kurzy 
včetně tvoření prezentací a sociálních profilů, přednášky 
psychologů a pracovníků pedagogicko-psychologické 
poradny, rady výživového poradce či vizážistky. Odborníci nám 
ukáží jak balit dárky, aranžovat květiny, vyrobit si bylinnou mast 
či využít zásad FENG-SHUI k získání pozitivní energie. Děti se 
zabaví v mateřském centru nebo se speciálně vycvičenými psy 
při tzv. canisterapii. Ani silnější pohlaví se nudit nebude, pro 
ně je připravena například výstava nářadí a chladící techniky, 
práce s PhotoShopem, ukázkové hodiny zaměřené na CNC, 

CAD, CAM či spojování kovů a nekovů. A v neposlední řadě 
si zájemci mohou přijít vyzkoušet cardio fitness. Zúčastní se i 
sdružení obrany spotřebitelů, které poradí co dělat, abychom 
nenaletěli. Důležité rady poskytne i zkušená personalistka, 
která prozradí pár tipů, jak uspět při výběrovém řízení. 

Je na co se těšit! Proto neváhejte a přijďte na tyto bezplatné 
aktivity, které se konají nejen po institucích v Rychnově nad 
Kněžnou, ale i v jeho okolí (Dobrušce, na zámku v Doudlebách 
nad Orlicí). Budou se na vás těšit jak profesionálové z různých 
odvětví, tak i zaměstnanci úřadu práce, kteří tuto akci 
pořádají. 

Bližší informace o jednotlivých kurzech, časech a místech 
konání se dozvíte na www. tydnyvzdelavani.cz nebo z plakátů 
a informačních brožur. 

A v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Kontaktní osoby pro KoP Úřadu práce ČR v Rychnově n.Kn.:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: libuse.sychrova@rk.mpsv.cz  
telefon: 950 159 322
Mgr. Naďa Martincová, e-mail: nadezda.martincova@rk.mpsv.
cz  telefon: 950 159 431
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ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

Letos jsme s oddílem orientačního běhu (OB) v Týništi nad 
Orlicí oslavili 10 let od svého založení - nevelké, nikoliv však 
bezvýznamné výročí. Čím dál více lidí totiž propadá tomuto 
kouzelnému sportu a láká další a další do přírody. Ne každý 
však tuší, co OB znamená a co vše obnáší, jedná se o mladou 
disciplínu. Pojďme proto nahlédnout pod pokličku, pro změnu 
něčeho jiného, u nás čím dál více populárnějšího sportu.

Asi největší krása OB tkví v jeho provázanosti s přírodou. 
Sportoviště může být totiž nejen v lese, ale i v městském parku. 
Závodíte na zdravém vzduchu, přičemž měkká lesní půda 
neničí vaše klouby tak, jako běh po tvrdém povrhu. V lese vás 
bez diváků navíc nic nenutí jít až na hranici svých sil, sami si 
zvolíte vlastní tempo. Není totiž důležité, zda závod pojmete 
jako AOB klade od počátku důraz na schopnost správně a 
rychle se zorientovat v neznámém terénu. Účastník závodu 
vyhledává kontrolní stanoviště ve stanoveném pořadí a v co 
nejkratším možném čase. Pomáhá mu jen mapa, buzola nebo 
stručná nápověda kontrolních bodů. O úspěchu v závodě 
rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh.

Při přípravě není potřeba budovat nákladné sportovní areály. 
Stačí vypracovat speciální mapu, do lesa roznést kontroly a 
můžete vyrazit na trať. Ani přes velký počet startujících neutrpí 
příroda žádné újmy. Obtížně byste po týdnu hledali, kudy 
závodníci vlastně běželi.

Vybavení pro závodění v OB není navíc nikterak finančně 
náročné. Postačí vám buzola, obuv, čip (tzv. sportident) a 
dres. Buzola slouží k přesné orientaci v mapě a k určení směru 
běhu (tzv. azimutu). Do terénu jsou pro lepší stabilitu a pohyb 
doporučovány tretry s hřeby. Čip pro změnu zaznamenává 
průběh kontrolou. Díky svému malému rozměru vás nijak 
neomezuje, je vodotěsný, zkrátka do každého počasí. V cíli s 
jeho pomocí zjistíte své mezičasy mezi kontrolami i celkový 
čas. Co se týče dresu, záleží na vašem pohodlí a na aktuálním 
počasí.

Pro mě je orientační běh úžasný v tom, že ho může provozovat 
celá rodina, od malých dětí až po veteránské kategorie, přičemž 
každý si nastaví svoji laťku výkonnosti.

Za oddíl orientačního běhu v Týništi nad Orlicí
Josef Vlček

POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Upozorňujeme občany – řidiče, že 
vrcholí závěrečná etapa výměny 
řidičských průkazů (ust. § 134 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých 
zákonů). Držitelé řidičských průkazů 
vydaných v rozmezí od 1. ledna 2001 do 
30. dubna 2004 jsou povinni vyměnit 
řidičský průkaz nejpozději do 31. 12. 
2013. 

Uvedená výměna se vztahuje na 
následující typ řidičského průkazu:
 
Proces podání žádosti o vydání nového 
řidičského průkazu není časově náročný. 
Stačí se dostavit na Odbor dopravy - 
obecní živnostenský úřad Městského 
úřadu Kostelec nad Orlicí, pracoviště 
registru řidičů (budova B, dveře č. 214, 
215) a společně s řidičským průkazem a 
platným dokladem totožnosti předložit 
1 aktuální fotografii dokladového 
formátu (35 mm x 45 mm). Formulář 

žádosti je pro žadatele připraven na 
přepážce registru řidičů, není k dispozici 
v elektronické podobě. Povinná výměna 
řidičského průkazu je osvobozena od 
správního poplatku.

Nový řidičský průkaz je vydán do 20 dnů 
od podání žádosti.

Úřední doba odboru:  
Pondělí, středa 8:00  - 17:00
Úterý, čtvrtek 8:00  - 15:00
Pátek  8:00  - 13:00

Městský úřad Kostelec nad Orlicí



strana 16

ÚSPĚCHY TENISOVÉHO ODDÍLU

Rádi bychom vás prostřednictvím 
sportovní rubriky týnišťského 
Zpravodaje informovali o letošní práci 
a úspěších tenisového oddílu SK Týniště 
nad Orlicí, jenž má ve městě dlouholetou 
a bohatou tradici. 

V současnosti má týnišťský tenisový 
oddíl celkem 73 členů, což je z našeho 
skromného pohledu úctyhodný počet 
aktivních hráčů. Pro nás potěšitelným 
faktem je především to, že týnišťská 
družstva jsou tvořena zejména vlastními 
odchovanci.

Naše jednotlivá mužstva se pravidelně 
zúčastňují soutěží a můžeme podotknout, 
že v žádném případě neodjíždějí z 
turnajů se sklopenou hlavou. V rámci 
českého tenisového svazu (ČTS) obsadil 
tým „minitenisu“ 4. místo ve skupině, 
tým „babytenisu“ dosáhl na semifinále
krajského přeboru, starší žáci až na 2. 
místo ve skupině a stejně tak i družstvo 
dospělých. Právě dospělým unikl jen o 
chloupek postup do vyšší soutěže, a to 
ve chvíli, kdy prohráli rozhodující zápas 
na hřišti pozdějšího vítěze, družstva TC 
Rychnov nad Kněžnou. 
Potěšitelná pro nás jsou i umístění 
mládežnických družstev, která potvrzují 
dobrou práci s mládeží. To je dáno 
především několikaletým působením 
trenérky Jiřiny Kvapilové v tenisové 
školičce. Zdatnější hráči se účastnili 

i turnajů jednotlivců v rámci soutěží 
ČTS. Zde ve svých kategoriích dosáhli 
cenných úspěchů Lukáš Praus a Lucie 
Pojezdalová. Pět týnišťských družstev se 
zúčastnilo také Regionální tenisové ligy, 
kde dosáhli největšího úspěchu Pavel 
Žďárek a Milan Dušek, kteří se stali jejími 
celkovými vítězi.

Tenisový oddíl dále uspořádal v průběhu 
sezony tři oddílové turnaje, turnaj 
starších žáků zařazený do okruhu turnajů 
ČTS a turnaj neregistrovaných hráčů ve 
čtyřhře. Další klubovou soutěží byl  již 4. 
ročník oddílového žebříčku CANAR CUP, 
jehož vítězem se stal Milan Dušek.

Můžeme tak říci, že naši členové se v 
průběhu sezóny rozhodně nenudili a 
že snad každý si v naší činnosti našel 
to své. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podílejí na chodu oddílu a 
zabezpečení provozu areálu. Poděkování 
patří také všem hráčům, kteří náš oddíl 
v průběhu roku reprezentují, stejně 
tak i rodičům a všem ostatním, kteří se 
mládeži věnují, neboť právě budoucí 
úspěchy jsou dány nezměrnou pílí v 
počátcích.

Za výbor Tenisového oddílu
Pokorný Jaroslav 

TÝNKY ZABODOVALY

O tom, že Základní umělecká škola v Týništi n. O. disponuje 
skvělými muzikanty, ať už v podobě Mladého týnišťského big 
bandu, dixielandu Black Buřiňos nebo hráčů zastoupených v 
dechovém orchestru, už veřejnost (a nejenom ta týnišťská) 
ví. Ale že naše tanečnice soustředěné v seskupení mažoretek 
(Týnky) dosáhnou po tak krátké době své existence velkého 
soutěžního úspěchu, o tom se nám ani nezdálo.

V sobotu 12. října se zúčastnily mezinárodní soutěže IMC v 
Ivančicích u Brna. Tam nejenže postoupily v Mini formacích a 

skupinách do finále soutěže, které se uskuteční na jaře 2014
v Dubňanech, ale získaly v kategorii Mini formace 3. místo. 
Je to zpráva o to radostnější, že se jedná o první úspěch na 
celostátní úrovni party děvčat soustředěných kolem učitelky 
Věry Juráškové. Přejeme jim nejen úspěch v dalším kole 
soutěže, ale především i nadále radost z činnosti, která se stává 
i jejich koníčkem a zálibou. Velký dík patří paní učitelce Věře 
Juráškové, která má největší zásluhu na tomto úspěchu.

Pavel Plašil

ZAHRADNÍ VÁNOCE PRO ULICI UŽ PODRUHÉ

Projekt „Vánoce pro ulici“ se uskutečnil v 
minulém roce v Týništi nad Orlicí poprvé. 
Byli jsme mile překvapeni, jakou akce 
měla návštěvnost. I díky tomuto faktu 
jsme uznali, že by se toto předvánoční 
setkání mělo opakovat a budeme doufat, 
že se z něho stane tradiční kulturní, ale i 
společenská akce města. 

Myšlenka a cíl i pro letošní rok zůstanou 

stejné, nicméně se neobejdeme bez 
drobnějších změn. Tou první bude 
prostor, kde se projekt uskuteční, jelikož 
divadlo v našem městě je v rekonstrukci. 
Rozhodli jsme se pro tuto akci otevřít 
prostory zahrady ZUŠ. Veškeré možnosti, 
které v minulém roce nabízelo divadlo 
(toalety, místo pro zahřátí, atd.), budou 
zajištěny v budově ZUŠ. 

O kulturní program se znovu postarají 
žáci ZUŠ, kteří si k sobě jako hosty 
přizvou děti z mateřských škol. 
Stejně jako loni budou pro nejmenší 
návštěvníky akce připraveny vánoční 
dílničky. Druhá změna je spojena s 
doprovodným programem naší akce a 
týká se stánkového prodeje. V minulém 
roce byly zastoupeny stánky pouze 
s tradičními pochutinami. Pokusíme 
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OTEVŘENÍ NOVÉ GALERIE

Nedávno se na mě obrátil kolega ze Spolku 
přátel města Štěpán Tomašík, zda bych 
mu nepomohl se slavnostním otevřením 
malé výstavní galerie věnované místnímu 
malíři Jaroslavu Dostálovi. Pomoc jsem 
mu přislíbil a dohodl s ním i tento rozhovor 
pro Zpravodaj města. Sešli jsme se ve 
skoro dokončeném výstavním prostoru 
přeplněném obrazy a obrázky. 

Taková úvodní otázka ohledně galerie. 
Co je obsahem, kde se nachází, kdy 
bude otevřena? 
Galerie je věnována především životu 
a dílu malíře a řídícího učitele Jaroslava 
Dostála, po kterém jsme ji i pojmenovali. 
Zhruba tři čtvrtiny našeho prostoru 
zabírají obrazy a obrázky právě této 
místní osobnosti. Dále si zde návštěvníci 
budou moci prohlédnout vzpomínkové 
věci z jeho života – fotografie, písemnosti
a jiné předměty z jeho pozůstalosti. 
Zbývající prostor představuje práce 
jiných autorů spojených s Týništěm. 
Jsou zde zastoupeni pánové Mácháň, 
Šejna, Šenk, Obst, Forejtek, Reichl, 
Michálek, Uhlíř a ze současných tvůrců 
Alena Ullrichová. Celkem je vystaveno 
přibližně 100 děl. 

Místo pro galerii jsem hledal dlouho, 
nakonec jsem pro něj upravil prostory 
v patře domu čp. 333 v Komenského 
ulici poblíž základní školy. Rád bych ji s 
tvým přičiněním otevřel v listopadu a 
budu rád, když termín čtenáři naleznou 
v tomto zpravodaji na jiném místě. 
(pozn. red. – více o vernisáži naleznete v 
rubrice Kulturní pozvánky)

Co tě přivedlo k myšlence vytvořit 
galerii JD? 
Vlastně náhoda a ty. Obrazy Jaroslava 
Dostála se mi vždy líbily. Asi před 
dvanácti lety jsem se s tebou o Dostálovi 
bavil a zeptal jsem se tě, zda si myslíš, že 
by se daly nějaké obrazy koupit. Ty jsi 
mě řekl, že se u místních stále vyskytují 
a určitě bych nějaký sehnal a zároveň jsi 
mě upozornil na obraz ve starožitnictví 
ve Dvoře Králové. Tam jsem koupil svůj 
obraz číslo jedna s názvem Orlice u Žďáru. 
A pak to šlo jako s každým sběratelem. 
Až se u mě shromáždilo dnešních zhruba 
120 jeho obrazů a obrázků. Ty už ale 
nešlo vystavovat jenom doma. Zároveň 
můj zájem o jeho dílo umožnil získat 
od jeho rodiny i velkou část autorovy 
písemné pozůstalosti.

Na co konkrétně se můžou návštěvníci 
těšit? 
Já myslím, že jsou v galerii vystavené 
hezké věci. Lidé uvidí Dostálovy 
krajinomalby, které zachycují především 
okolí Týniště a přírodní scenérie okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Dále budou 
ke zhlédnutí kvalitní figurální témata
i zátiší s květinami. Ovšem i ostatní 
autoři nezůstávají pozadu a z toho, co 
se mi podařilo získat, se myslím jedná 
o zajímavý výběr. Mé prostory jsou 
poměrné malé, proto zůstávají obrazy 
i v depozitáři a počítám s průběžnou 
obměnou vystavených prací. Návštěvníky 
možná zaskočí přeplněnost expozice, 
ale malý vystavovatel si nemůže dovolit 
provozovat velké prostory jen s několika 
obrazy v každé místnosti. 

Zřídit galerii se ti podařilo, jaké máš 
další plány? 
V tomto směru už asi nic velkého. 
Jen bych si přál, aby Galerie Jaroslava 
Dostála byla novým malým kulturním 
stánkem města a aby si do ní místní i 
přespolní našli cestu. Jsem přesvědčen, 
že si to vystavené dílo zaslouží. Rád 
všechny galerií provedu a předám jim 
své informace o životě a díle Jaroslava 
Dostála.

Libor Koldinský

se tuto nabídku rozšířit o 
stánky s výrobky řemeslníků 
z Týniště nad Orlicí a blízkého 
okolí. Chtěli bychom tak 
poukázat na osobitost města 
i řemeslných tradic. Stejně 
jako v minulém roce je tato 
akce spojena s tradičním 
rozsvěcením stromu na 
Mírovém náměstí od 17.00 
hodin. 

Srdečně vás tímto zveme na 
akci „Vánoce pro ulici“, která se 
bude konat 1. prosince 2013 
od 15.00 hodin v prostorách 
zahrady a ulice před ZUŠ (při 
nepříznivém počasí se vše 
přesune do budovy ZUŠ). 
Společně si navodíme a 
naladíme klidnou atmosféru 
vánočního času a také 
vytvoříme příjemný prostor 
pro setkání.

Pavel Plašil
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PAMÁTNÝ DUB DOSTANE ODBORNÝ ŘEZ

Jednou z mála památek, které v Týništi 
nad Orlicí máme, je památný dub. Čas 
běží nekompromisně dopředu a dotýká 
se i této památky. U stromu se ovšem 
nedá postupovat jako u staveb, kterých 
se ujmou restaurátoři a stavbu opraví. V 
nedávné době došlo na památném dubu 
k odlomení silné kosterní větve, která 
spadla na silnici na auto, a jen šťastnou 
náhodou nedošlo k neštěstí. 

Po této události byl ihned zpracován 
odborný posudek stromu, který 
doporučil provedení zásahu na tomto 
stromě a to zdravotní řez a především 
sesazení koruny. Důvodem je nejenom 
bezpečnost v okolí stromu, ale zajištění 
a prodloužení života tohoto jedince. 
Následně byla oslovena celorepublikově 
osvědčená firma zabývající se
ošetřováním stromu, která předložila 
návrh na provedení zásahu, který by měl 
být v nejbližší době proveden.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
symbolickou památku, přikládáme 
návrh opatření, která mají být na stromě 
provedena, touto cestou k nahlédnutí 
všem občanům včetně zastupitelů 
města. S případnými dotazy nebo 
připomínkami se obracejte na J. Urbánka, 
oddělení životního prostředí. 

Týniště nad Orlicí - zásah do 
památného dubu

Strom je situován u sídliště U Dubu
Průměr cca 160 cm

Mohutný strom, nyní po odlomení 
silné kosterní větve. K odlomení 
došlo jednoznačně jejím přetížením a 
výskytem hniloby v místě zlomu. 

Dub má nezvyklý tvar koruny, z 
nějakého důvodu nenarostly terminální, 
kosterní kmeny. Strom nemá průběžný, 
terminální kmen. Buď se v minulosti 
odlomil a už koruna rostla pouze do 
strany nebo došlo k zásahu člověkem. 
Koruna je tedy tvarově do „trychtýře“, 
je doširoka rozložená, bez prostředního 
(nejvyššího) kmene. Tento  tvar není 
příliš stabilní a bylo otázkou času, kdy 
se některá z bočních, postranních větví 
odlomí.

Nejvíce ohrožen a přetížen je v současné 
době pravděpodobně kmen směřující 
do centra Týniště. Je široce  vystoupavý 
a silně odkloněn do strany. Výskyt 
ohňovce statného. Dalším defektním 
místem je větvení kmene směrem do 
parčíku. Zde již, ale v dávné minulosti, 
došlo ke zlomům a tato část stromu se 
odlehčila přirozeně sama. Zde na této 
části je potřeba pracovat na zbylých 
vodorovných větvích, které by se mohly 
přetížením odlomit.  Nad silnicí tvoří 
hlavní hmotu dva kosterní kmeny. 

Koruna je ve vnitřní partii řidší, což pro 
budoucí a navrhovaný zásah není příliš 
vhodné. Abychom dokázali korunu 
dostatečně zabezpečit redukčním řezem, 
je vhodné, když jsou vnitřní partie hustě 
zavětvené. Efekt (především vizuální) je 
poté mnohem lepší. 

Návrh opatření

Na stromě je potřebné provedení 
velmi silného odlehčovacího řezu v 
kombinaci s řezem redukčním. Mohly 
by se instalovat i vazby, ale od nich bylo 
ustoupeno. Důležité je odebrat zejména 
z nejširších částí pomyslného trychtýře
dostatečné množství hmoty, aby se 

stromu „ulehčilo“. 

V ojedinělých a odůvodnitelných 
případech je možné řezat až do průměru 
20 cm. Vždy použít na těchto větších 
řezech technologii přírodního řezu. 
Taktéž opravit pahýl po posledním zlomu 
přírodně blízkým způsobem.  Největší 
a nejsilnější zásah bude proveden na 
části koruny nad silnicí (kmen dále od 
centra) a dále na části koruny směřující 
k Týništi. Ve vnitřní části téměř neřezat. 
Pouze suché větve, které by již mohly 
samovolně spadnout.

Červená čára ukazuje přibližný zásah do 
trychtýřovité koruny. Z jiných pohledů 
není tento tvar tak viditelný. Tento 
obrázek ukazuje na nejpřetíženější části 
stromu, kde je třeba nejvíce pracovat.

Do budoucna by se mělo pokračovat v 
zmenšování koruny stromu, možná až na 
samotné torzo. Tato navrhovaná úprava 
je brána jako první etapa.

Upozorňujeme, že tímto zásahem 
vznikne velké množství dřevní hmoty. 
Ideální by bylo práce provést po opadu
listu, až bude mít strom „staženy“ 
veškeré potřebné látky v kořenech a 
bude připraven na zimu. O to lépe bude 
na jaře regenerovat v okolí nově 
vytvořených ran. 

Zpracoval: Pavel Haupt, Letohrad
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