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Bludiště

Celostátní finále Dominion tour v Praze 

Děti z MŠ U Dubu to mají do lesa jen pár kroků. Společně navštěvují
les, využívají přírodniny k různým činnostem a v podzimním počasí je
jich opravdu spousta. S atlasem hub vyrážejí do lesa, aby
pojmenovaly i houby, které běžně nevyhledáváme. A proto velkým

přínosem pro nás byla krásná výstava hub v restauraci U Dubu
Ontario, kde nám pan Václav Matějka sdělil různé zajímavosti. Všem
se tato výstava moc líbila.      Za MŠ U Dubu Bc.et Bc. Renata Horká

foto: Václav Matějka

HOUBY NEJEN V LESE

DDM SLUNÍČKO
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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ č. 89

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí
konané dne 29.9.2014

A) Schvaluje

n 1. Změnu jízdního řádu MHD číslo linky
665011 Týniště nad Orlicí – Lípa n/O. – Rašovice
– a zpět a ukládá starostovi města v této věci
jednat. (Spoj č. 11 a 12 pojede v pondělí – pátek,
spoj č. 13 a 14 bude zrušen)
n 2. Vystavení poukázky ve výši 400 Kč pro
dárce krve (40 odběrů) k odběru zdravotnického
zboží při příležitosti ocenění dárců krve
21.10.2014.
n 3. Převod finančních prostředků mezi
analytickými účty rozpočtu pro rok 2014 a to z
účtu 518 013 na účet 518012 ve výši 22 000 Kč
pro Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí.
n 4. Navýšení odpisového plánu pro rok 2014 o
částku 75 Kč z důvodu pořízení ražené studny v
Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí.
n 5. Změnu závazného vztahu mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací MŠ – Město: Odpisový
plán se navyšuje o částku 6 670 Kč (celková výše
odpisů 35 206 Kč).
n 6. Příspěvkové organizaci MŠ – Město převod
částky 7 000 Kč z rezervního fondu do fondu
investičního., který bude následně čerpán ve výši
128 000 Kč na nákup interaktivní tabule.
n 7. Prodloužení smlouvy s firmou Centropol
Energy, a.s. na dodávku elektrické energie   do
31.12.2016 za stávajících podmínek.

n 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV -
12-2011143/VB/01, Štěpánovsko, 85/15 s
firmou ČEZ Distribuce, a.s., za účelem zřízení
elektro přípojky.
n 9. Servisní smlouvu č. 1366 na prohlídky,
zkoušky, údržbu a opravy výtahu v Městské
knihovně s firmou MSV výtahy, a.s., Hradec
Králové. 
n 10. Dodatek č. 1 k SOD 6/2014 s firmou
Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na
rekonstrukci ulice Nádražní v Týništi nad Orlicí.
n 11. Dodatek č. 1 k SOD 8/2014 s firmou
Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na
rekonstrukci chodníků lokality 1 – 4 v Týništi nad
Orlicí.
n 12. mlouvu o dílo č. 15/2014 s firmou
Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na
opravu chodníku v ulici Turkova, část II., v Týništi
nad Orlicí.
n 13. Výjimku z počtu dětí na školní rok
2014/2015 a to ve III. oddělení z 24 na 27 dětí v
Mateřské školce U Dubu.
n 14. Pronájem části pozemku p. č. 73/1 v k. ú.
Týniště nad Orlicí o výměře 119 m2 pro ***, za
cenu 2 Kč/m2 od 01.10.2014 za účelem pronáj-
mu pozemku jako zahrádky.
n 15. Přidělení bytu v DPS v Geriatrickém centru
Týniště nad Orlicí paní Martě Andršové.

B) Zamítá

n 1.  Žádost paní Ivety Čonkové na prodloužení
nájemní smlouvy bytu č. 3, ulice T. G. Masaryka v
Týništi nad Orlicí.

C) Bere na vědomí 

n 1. Poděkování paní Miroslavy Lukačové, dcery
manželů Ligačových, za poskytnutí finančního
daru.
n 2. Zápis z porady komise školství a kultury
MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 22.9.2014.

D) Ukládá

n 1. Provést veřejnosprávní kontrolu v měsíci
říjnu v Základní škole Týniště nad Orlicí. Za
kontrolní orgán vydá pověření k veřejnosprávní
kontrole starosta Ing. Jaroslav Matička.
Termín: 31.10.2014
Odpovídá: Ing. Jaroslav Matička
n 2.  Provést veřejnosprávní kontrolu v měsíci
listopadu v Domě dětí a mládeže Týniště nad
Orlicí. Za kontrolní orgán vydá pověření k
veřejnosprávní kontrole starosta Ing. Jaroslav
Matička.
Termín:31.10.2014
Odpovídá: Ing. Jaroslav Matička

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

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

V zajetí operátorů

Od předvolebních, volebních i
povolebních nálad je potřeba
se opět přenést do běžného
života, který nám zrovna jako
ty volby přináší milá i nemilá
překva-pení.

To zas byl den. Zřejmě se

operátorům z oblasti bankov-
nictví, pojištění, mobilních sítí,
internetu a nevím, čeho ještě,
všem najednou vygenerovalo
moje číslo a nebylo úniku.
Řeknete si, proč to zvedám.
Proč beru neznámá čísla. Vím,
je to obrana, to nevzít, ale
nevolají pouze operátoři, tak
hovor většinou přijmu. A
začnou se dít věci…
Chápu, lidi se nějak živit musí

a každá práce má své výhody

a nevýhody a proto se snažím
hovořit s operátorem klidně,
asertivně, leč slušně. Na jejich
„výhodné“ nabídky
nepřistupuji a slušně a s díky
odmítnu. Jenže, jak jsem se
dnes přesvědčil, přitvrdili a
jejich manipulativní nátlaky
mají těžší kalibr. Už to začíná
hraničit s drzostí. Přetlumočím
vám ve zkratce rozhovor s
mobilním operátorem.

Operátor chrlí naučeně:
„Dobrý den, mám pro vás
výhodnou nabídku internetu
do mobilu. Používáte internet?
K čemu ho používáte? A jaké
stránky nejčastěji
navštěvujete?“
Já pobaveně: „Proč to chcete
vědět, jaké stránky
navštěvuji?“

Operátor zaskočeně: „Nooo,
tak nic, ale mám pro vás tu
výhodnou nabídku internetu
do mobilu, máte chytrý tele-
fon, tak abyste ho využíval.“
Já: „Občas internet v mobilu
využívám, připojuji se k wi-fi.
Častěji ale používám internet
na notebooku.“
Operátor důrazněji: „No ale to
nemáte stálou dostupnost a
vyjde vás to draho, připojení
přes wi-fi máte cca za 15 Kč,

my vám nabízíme za 5 Kč“.
(Cifry jsou ilustrativní, už si
nepa-matuji, co nabízel). „Co
na to říkáte?“
Já: „Na to vám říkám jediné,
nic nechci, za nabídku děkuji,
ale nevyužiji ji.“
Operátor naštvaně: „Tak to
potom nechápu, proč jste si
pořizoval tak drahý chytrý
telefon, když ho plně
nevyužíváte.“
Já pořád slušně, leč důrazně:
„Milý pane, myslím, že
konkrétně vám není nic po
tom, proč jsem si já chytrý
telefon koupil. A jak ho
využívám, je čistě moje věc.“ A
ukončil jsem hovor.

Tak vám nevím, přátelé, ale
drzost tohoto pána ve mně
vyvolala vlnu nevole. Co mu je
po tom, jaké stránky na
internetu navštěvuji? A zřejmě
to, že nemám oči celý den
opřené o displej a neprojíždím

internet, se bere pomalu už
jako tělesná vada. Alespoň mi
to tak vyznělo.
Mám pocit, že to jsou už stejní
„Šmejdi“, jako ti z
předváděcích akcí.
Manipulace, psychologický
nátlak, vydírání, ponižování a
další techniky, které využívají k
dosažení svého cíle, se stále
stupňují, a už se nedivím
starším nebo citlivějším lidem,
že podlehnou. A pak samoz-
řejmě mnohdy litují. 
Na to existuje jediná rada –

pokud něco nechcete, dejte to
důrazně najevo i přes nátlaky,
a trvejte si na své vůli. Jedině
tak nebudete mít něco, co
opravdu nechcete.

Přeji vám, milí čtenáři, ať vám
při zobrazení neznámého čísla
na displeji vašeho mobilu,
zbytečně nestoupá tlak…

Libor Koldinský - šéfredaktor
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„Už bylo načase začít rekonstrukci a hlavně udělat
novou podlahu“. To byla slova, která vyslovovalo
víc a víc dospělých i dětí, kteří využívali tělocvičnu
základní školy. V polovině června se začalo s
odstraněním starého obložení stěn,
odmontováním  ribstolí, tyčí na šplh, zařízení na
zavěšení sítí atd. 
Sportovní podlaha označená  CONIPUR HG  9+2
je vhodná na veškeré míčové hry včetně florbalu.
Je složena z 8mm pryžové podložky Spor Tec
Trend, uzavírací polyuretanové vrstvy CONIPUR
220, nosné samonivelační polyuretanové vrstvy
CONIPUR 224 a matového laku CONIPUR 67 v
odstínu RAL.
Výsledný povrch je bezešvý, elastický, odolný proti

vlhkosti, protiskluzový. Životnost podlahy je 20 –
30 let.  Při zatížení prstem nebo tupým
předmětem se vytvoří prohlubeň, která se po
ukončení tlaku opět vrátí do původní podoby.
Jedná se o bodově elastickou podlahu.  Tato
vlastnost splňuje velice dobře ochranné funkce a
snižuje riziko zranění a pádu. 
Takže nyní si můžeme přát, aby podlaha co
nejdéle sloužila nejen při hodinách tělesné
výchovy pro žáky školy, ale i pro ostatní sportovní
složky města – SOKOL, SK, DDM a aby všichni
tělocvikáři a vedoucí  jednotlivých  oddílů dbali na
přezutí a opatrnost při využívání  nové sportovní
podlahy v tělocvičně základní školy. 

Mgr. Milan Kajn – ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
n Vážené dámy 
a pánové,
sousedé 
a přátelé,

dovoluji si vám
touto cestou
poděkovat za
vaši přízeň a

důvěru, kterou jste mi prokázali ve
volbách do místního zastupitelstva.
Děkuji vám za všechny hlasy pro
mne a ostatní kandidáty Změny pro
Týniště. 
V místním zastupitelstvu vás za
Změnu pro Týniště budou dále zas-
tupovat: paní Mgr. Jana Tichá a pan
Marek Winkler. Dosažené volební
výsledky nás zavazují k zodpovědné
práci, naplňování volebního
programu a k celkovému rozvoji
města Týniště nad Orlicí a obcí.
Pevně doufám, že vaši důvěru
nezklameme.
Dále děkuji svému volebnímu týmu
ve složení Bohuslav Forejtek, Jan
Kouba a Jaroslav Pokorný za
perfektně odvedenou práci.  

Ing. Jana Galbičková

n Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám touto cestou
vyjádřili poděkování za hlasy, které
jste v komunálních i senátních
volbách dali pro KSČM. Chceme
poděkovat i kandidátům, kteří
reprezentovali komunistickou
stranu a všem, kteří se podíleli na
volební kampani a na práci v
okrskových volebních komisích.

MUDr. Jan Vaník 
předseda  MěV KSČM 

Týniště nad Orlicí

n Rád bych tímto vyjádřil
poděkování za podporu ve vol-
bách.

Pavel Nadrchal

TĚLOCVIČNA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MÁ
NOVOU PODLAHU
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PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ POZVÁNKYSPOLEČENSKÁ
KRONIKA DIVADLA

Čtvrtek 20. listopadu, 19:30 hodin, sál hotelu Orlice
„O sexu převážně nevážně“
Večer plný vkusné zábavy, ale i ponaučení na dané téma (sex), ve kterém vystoupí populární dvojice
Dr. Radim Uzel a písničkář Pepa Štross. V závěru pořadu nebude chybět ani oblíbené odpovídání na
anonymní dotazy diváků.
Cena: 100 Kč

KONCERTY

Pondělí 10. listopadu, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

Sobota 1.listopadu, 7:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Oblastní soutěžní výstava drobného zvířectva
Celostátní výstava králíků Český albín a Hototský bílý
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Sobota 8. listopadu, 8:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Celostátní výstava králíků stříbřitých malých
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 23. listopadu, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Sobota 29. listopadu, 8:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Speciální celostátní výstava králíků- Aljaška, Havana, Durýnský, Bílopesíkatý, Tříslový a Saténový 
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 9. 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.

Neděle 23. 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.

Neděle 30. listopadu, 15:00 hodin, Tyršovo náměstí
Vánoce pro ulici
Vedle kulturního programu, který obstarají děti ze ZUŠ, si
budou moci návštěvníci akce vychutnat atmosféru
předvánočního jarmarku.  
Pořádá ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 30. listopadu, 17:00 hodin, Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromečku
V programu vystoupí děti z MŠ Město, MŠ U Dubu a ZUŠ. 

S Vánočním příběhem vystoupí herci divadelního souboru
U.F.O. a na závěr vystoupí kapela Víti Skaličky s jazzovými
úpravami vánočních koled.

Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí s DS U.F.O.

Životní jubilea:
91 let Helena Strejčková

90 let LenkaProvazníková

85 let Slavomír Tauchman

80 let Emilie Rozkošná
Marie Provazníková
Miloslav Bartoš

Vítáme na svět:
Petr Plecháč

Aneta Jamnická
Jan Janda
Matěj Izák

Rozloučili jsme se:
Jiří Bek (80)
Josef Kotfald (89)
Bohumil Zahálka (87)
Růžena Bímová (89)

n Chtěl bych touto cestou
poděkovat Liboru Stolínovi, Jiřímu
Proche a všem těm, kteří připravili
k sobotním  oslavám 100 let a
nedělnímu posvícení program.                                                                                        

V sobotu jsme v parku měli na
ukázku hasičskou techniku, děti i
dospělí využili příležitosti a
zkoušeli si stříkat z jedné z
cisteren. Večer jsme zůstali jako
hlídka při ohňostroji. Celý den
jsem měl možnost poslouchat, co
se odehrává v samotném centru
dění, tedy na pódiu. Musím říci, že
tolik hezkých písniček a ještě
hezčí muziky jsem dlouho
neslyšel.

Ovšem to, co proběhlo v neděli,
mi vyrazilo dech. Při poslechu
dechové, rockové kapely z Holic,
jsme společně s manželkou a
myslím, že nejen s ní, ale se
všemi, co byli přítomni, úplně
užasli.  Tak skvělá hudba, zpěv a
atmosféra, která byla v celém
parku…to bylo super.  I když
nedělnímu odpoledni počasí
mnoho nepřálo, kulturní program
to několikrát vynahradil.
Ještě jednou díky za kulturní
prožitek. 

Miroslav Bohatý



ZPRAVODAJ                                  strana 7                                                                 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

VZPOMÍNKAPODĚKOVÁNÍ
n Děkujeme touto cestou
Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání, dárek a krásné
květiny, které nám předala paní
Adamcová při příležitosti naší
diamantové svatby.

manželé Pavlíčkovi

n Děkuji touto cestou Sboru pro
občanské záležitosti, Městs-
kému úřadu za blahopřání a
dárkový balíček, který mi
předaly paní Matonohová a
paní Šponarová.

Krupková V.

n Děkuji Sboru pro občanské
záležitosti, Městskému úřadu
za gratulaci, květinu a dárkový
balíček předaný paní Sekyrovou
a Křišťanovou k mým 80
narozeninám.

Hubená Jarmila

n Děkuji Městskému úřadu v
čele s panem Ing. J. Matičkou -
starostou - za gratulaci k mým
osmdesátinám a dary předané
členkami SPOZ pí. Z.Sekyrovou
a pí. B.Švábovou.

Alena Doležalová

n Chtěla bych prostřednictvím
Týnišťského zpravodaje poděko-
vat panu starostovi Ing.
Jaroslavu Matičkovi, pracovní-
kům MěÚ, radě a zastupitelstvu
za velmi pěkný slavnostní akt
uspořádaný při příležitosti oslav
100. výročí povýšení Týniště
nad Orlicí na město a zároveň
za nás vybrané občany za
převzetí krásné pamětní
medaile za přínos pro město.
Nechci ani zapomenout podě-
kovat slečně Martině Kumpo-
štové a Karlu Štréglovi ze ZUŠ
Týniště nad Orlicí za velmi
pěkné hudební vystoupení při
této příležitosti dne 19.9.2014.

Naděžda Pojezdalová

n Děkuji Městskému úřadu v
Týništi nad Orlicí a Sboru pro
občanské záležitosti za přání a
dárek k mému jubileu 70 let.

Hrvola Peter

n Roky plynou jak tiché vody
proud, jen bolest trvá a nedá
zapomenout.
Život je tak krásný a Tys ho měl
tak rád, proč osud byl tak krutý a
musel Ti ho brát.
Tvé zlaté srdce Marťo zůstává
navždy s námi, stále nám svítí na
cestu, kterou teď chodíme sami.
Dne 5. října uplynulo 11 dlouhých
let, co nás nečekaně opustil při
tragické dopravní nehodě v
nedožitých 30 letech náš syn,
bratr, kamarád a manžel pan
Martin Vach. Stále vzpomínají
rodiče, setra Šárka s rodinou,
děda a strýc Míra. 

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu společně s námi

tichou vzpomínku. 
Dobrý člověk nikdy neumírá 

v srdcích těch, kteří ho milovali.

n Dne 14.11.2014 uplyne dvacet
roků, co nás opustil manžel,
tatínek, dědeček pan pplk. Ing.
František Matonoha.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

n Čas nedohoníš, ani nevrátíš…
V každodenním životě s námi ve
vzpomínkách stále žije, přestože
to bude 20.11.2014 deset let, co
nás opustil p. Josef Maryška, velký
dříč a odborník na povrchové
úpravy klavírů a pianin polyes-
terovými laky, vyvážené do celého
světa. Měl rád společnost.
Nejdříve se aktivně věnoval
loutkovému divadlu až do jeho
náhlého nešťastného vyhoření.
Později zasvětil veškerý volný čas
Klubu důchodců organizováním
zájezdů, vedením kroniky KD a
knihovny. Také se fyzicky podílel
na úpravách a změnách v KD pro
příjemnější trávení společných
chvil důchodců.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s
námi na tohoto občana města. 
S pokorou a smutkem v duši
vzpomínají 

dcera Marie Kašparová 
a vnuci Jára, Péťa a Majek

n 20. 9. jsme vzpomínali smutné
osmé výročí úmrtí naší maminky,
babičky, paní Ludmily Růžičkové a
25.11. to budou již dva roky, co
nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Růžička.                                   
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 

Dcery s rodinami. 

Pravidelně sleduji Zpravodaj Týniště nad Orlicí a velmi oceňuji
jeho kvalitu. V posledním čísle je hezký článek o vyznamenaných
občanech našeho města, všem srdečně blahopřeji. Mezi
oceněnými je uveden i pan Ing. František Budovec z partnerské
obce Čierny Balog.

Při čtení jsem si uvědomila, že se mnoho neví o úplném
počátku družby s povstaleckou obcí Čierny Balog, proto mi
dovolte malé doplnění.

Psal se rok 1959. Tehdy jsem byla členkou výboru žen, který
vedla předsedkyně p. Zdena Nováková. A ta nás někdy na jaře
informovala, že okresní město Brezno na Slovensku uzavřelo s
naším rychnovským okresem družbu a zve členky výboru žen z
celého okresu na návštěvu do jednotlivých obcí. Byly jsme
vybrány čtyři: J. Farská, J. Píšová, p. Marková a p. Rulíková. V
plánu bylo, že se po příjezdu do Brezna ženy rozdělí a navštíví
jednotlivé obce okresu. Jenom my, ženy z Týniště, jsme věděly, že
pojedeme do Čierneho Balogu, kde byla naše návštěva už
předem domluvena. Tak jsme se my čtyři ženy asi v květnu 1959
ocitly na Slovensku v Brezně.

Zatímco byly ženy po příjezdu do Brezna rozdělovány do obcí,
nás se ihned ujali muži z Čierneho Balogu, představitelé obce.
Měli jsme s nimi hned jet do kulturního domu, kde nás čekaly
ženy, ale oni nám jeli napřed ukázat partyzánskou obec z his-
torické stránky – prolézali jsme bunkry atd.
Na schůzku do kulturního domu jsme přijeli trochu později, muži
dostali vyhubováno, že jsme se zpozdili. Tam nás už očekávala
předsedkyně výboru žen Zdena Breznická, asi deset dalších
balockých žen, členek výboru žen. Ihned jsme si všichni
porozuměli. Po srdečné besedě jsem napsala pár slov do jejich
kroniky, o tom se po letech zmiňovala i pozdější předsedkyně
Zdena Babiaková.

Po návratu domů jsme o všem vyprávěly. Začalo dopisování,
došlo i na návštěvy. V dalších letech se tady balocké ženy také
několikrát objevily, zpočátku na domluvených návštěvách. Já si
vzpomínám na paní Bujdákovou, která u nás byla ubytována. Při
návštěvách se školními dětmi jsem ji vždy v Balogu vyhledala a
pozdravila.

Když jsme jezdili se školními dětmi na Slovensko, vždy nás
balocké ženy přišly také pozdravit. Myslím, že ještě teď mají v
našich rodinách spojení s rodinami balockých žen. Ale
vzpomínky nám zůstanou natrvalo.

Zavzpomínala
Jiřina Farská

Počátky našeho
přátelství s

Čiernym Balogem

n „Žádný čas
není tak dlouhý,
aby nám dal
zapomenout....."
13.11.2014 by
oslavila sté výročí
narození  paní

Anna Šimerdová z Rašovic.

Na maminku, babičku 
a prababičku stále vzpomínají 
dcery Anna Kobrčová a Marie

Labíková s rodinami.

n Dne 10.11.
2014 uplyne 45
let od úmrtí
mého manžela,
výpravčího vlaků,
pana Josefa
Prošviceho. 

Vzpomínají 
manželka, dcera Iva, 

sestra Božena Bednářová,
vnoučata a pravnoučata. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.



úterý 4. 11. PEDIGOVÁ DÍLNA 
od 17.30 hod.
Podvečerní pletení pro začátečníky a pokročilejší z let minulých.
Navazujeme na proutěnou tradici, která je již několik let ve Sluníčku
pravidlem. Naučíme vás plést základní techniky a využívat nejrůznější
přírodní materiály. Přijďte si k nám odpočinout a naučit se něco nového
pro radost. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Úterý 11. 11. KÁVOVÁNÍ
od 17.30 hod.
Dílna je určena pro děti s doprovodem, mládež nebo samotné dospělé.
Kávový stromek, ježek nebo kávový vodopád potěší určitě někoho z
vašeho okolí. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný
materiál. Káva připravena.

Středa 12. 11. TURNAJ V LIGRETTU
od 16 hod.
Zveme děti i dospělé na pohodové hraní o drobné ceny. Hru vás
naučíme na místě a po skončení turnaje si můžete vyzkoušet i další hry
z naší Hernotéky, kterých je téměř 100. Vstupné 30 Kč. Členi kroužku
Deskovky zdarma.

Úterý 18. 11. PEDIG
od 17.30 hod.
Pokračujeme v pletení z přírodního materiálu, ale přijít mohou i úplní
začátečníci. Velmi oddechový večer s činností, která vás chytne a
nepustí. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

sobota 22. 11. PODZIMNÍ PLETKY
Celodenní tvořivá akce, kde si můžete vyzkoušet různé výtvarné
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, 

Týniště nad Orlicí, 725435732,               
ddmslunicko@seznam.cz, 

http://ddmslunicko.webnode.cz/

Akce DDM Sluníčko

BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE V MŠ U DUBU

techniky. Připravujeme quilling, keramiku, náramky shambala,
korálkování, smaltování, pedig, tea bag folding, háčkování zvířat,
drátování a další. Časový rozpis bude k dispozici od začátku listopadu.
Cena jednotlivých dílen je 50 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se
předem!

úterý 25. 11. PEČENÍ PERNÍČKŮ
od 17.30 hod.
Podvečerní pečení pro děti s rodiči nebo dospělé, kteří chtějí poradit
nějaké finty, jak na to. Přineste svoje formičky a můžete použít tvary od
ostatních, které třeba doma nemáte. Můžeme upéct chaloupku,
krmítko, kostelík, betlém nebo nějaký váš nápad. Přihlaste se, prosím,
předem, omezený počet míst.

PROBĚHLO…

Během září se ve Sluníčku uklízelo a připravovalo se vše na rozběhnutí
všech zájmových kroužků a kurzů. Od října všechny kroužky fungují
podle rozvrhu a do některých je možné se ještě přihlásit (Matematico,
Flétnička, Kreativka, Deskovky, Keramika, Šachy). 
První říjnovou neděli se celkem 11 týnišťských hráčů vydalo do Prahy
na celostátní finále ve hře Dominion, na které si během roku vybojovali
postup z jednotlivých kol. V kategorii dospělých skončil nejlépe Jiří
Kukla na 8. místě z 27 účastníků. V kategorii juniorské podali naši hráči
vynikající výkony a zaslouženě obsadili celé stupně vítězů. 1. místo
Michal Hladík, 2. místo Natálka Ficencová, 3. místo Šárka Křišťáková. 
V průběhu září, října a listopadu jsme pozvali jednotlivé třídy z 1. stupně
na dopolední programy do Sluníčka, kde si podle jednotlivých témat
zahrají hry, zasoutěží a zasportují si, jejich učitelé mají možnost vidět
své žáky z jiného úhlu. Pro čtvrté třídy jsme letos prvně uvedli program
Bludiště, inspirované televizní soutěží. 

Eva Jenčíková

Ve čtvrtek 9.10.2014 se
konalo na zahradě v
mateřské škole
bramborové odpoledne.
Akce pro rodiče s dětmi
začala v 15 hodin a byl
připraven doprovodný a
bohatý program. Děti v
doprovodu rodičů a učitelek
zdejší mateřské školy
opékaly brambory nad
ohněm a moc jim chutnaly.
O tom, že jim chutnaly,
svědčilo i to, že žádné
brambory nezbyly. Dále
dětem byla k dispozici celá
zahrada, kterou mohly
plnohodnotně využívat k

různým hrám. Pro děti byly připraveny i různé soutěže. Například si
mohly vyzkoušet skákat v pytli a další různé aktivity.  Určitě tato
akce byla zajímavá a pozoruhodná i pro rodiče dětí, kteří se mohli
podívat, kde jejich ratolesti tráví čas. Celé odpoledne se moc
vydařilo i díky krásnému slunečnému počasí, děti i rodiče byli
nadšeni. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 

Za MŠ U Dubu: 
Bc.et Bc. Renata Horká
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC  LISTOPAD 2014

DALŠÍ AKCE V LISTOPADU:
n 2.1.11. (So) vzdělávací a prožitkový seminář:

V souladu s přírodou 
podzimní povídání, vaření, 
ochutnávka jídel, cvičení
9:30 – 12:30, 
přihlášky na adresu: 
monika@inspiraceprirodou.com

n 3.11.  (Po) Ukázky a prodej kreativních HRAČEK a HER
tvořivé sady pro malé i větší děti, 
v MC od 9-12 a od 14-17 h.

n 13.11.  (Čt) Pohádkové čtení a tvoření 
v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 
(čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih) 

n 13.11. (Čt) Bazar hraček a sportovního sortimentu
(stodola, 10-12 a 15-18 h.)

n 13.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: cantri styl

n 27.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: fimo a věci k prodeji v DDM

n 27.11. (Čt) Odpolední knihovna
s paní spisovatelkou a malířkou A. Poprovou
a knížkou: Čekání na Vánoce. 
Od 16 h. – beseda, čtení, tvoření, … 
pro malé i větší děti!

n 30.11. (Ne) Prodej občerstvení na VÁNOČNÍ ZAHRADĚ (ZUŠ)
- nejlepší vánoční cukroví 
od našich maminek a babiček!

PLÁNUJEME:
n 20.11. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové

návštěva TONGA

n 29.11. (So) Pozvání z knihovny:
DEN pro dětskou knihu, od 9 h., 
čtení, tvoření, soutěže … 
dětské oddělení v KNIHOVNĚ!

n 6.12. (So) MIKULÁŠSKÁ nadílka pro děti!
LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK 
hraje pro děti pohádku:  LUCIÁSEK 
+ nadílka od Mikuláše, ve velkém sále 
v KNIHOVNĚ od 10 hodin.  

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
a Královéhradecký kraj. 

Děkujeme!

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

H. Prokopová  777862483
M. Koubová  777608207

DOPOLEDNE

Po ROLNIČKA      9:45-10:45 
HERNA            9:30-11:30 

Út ZNÁČEK         10:00-10:30 
HERNA            9:30-11:30

St HERNA s volným programem     9:30-11:30

Čt MIMINKA        9:30-11:30
pro děti od narození do 9 měsíců-herna, besedy, …
FITMAMI       10:00-11:00
HERNA pro sourozence                  od 10 h

Pá TVOŘÍLCI     10:00–11:00
HERNA            9:30-11:30                             

ODPOLEDNE

ANGLIČTINKA pro školáky             14:00-14:45
ANGLIČTINKA předškoláci             15:00-15:45
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
ZVONEČEK                                       16:15-17:00
HERNA                                             14:00-18:00

Soukromá Angličtina                      16:00-16:45
Doporučujeme SOKOL 

– cvičení děti a rodičů 
– od 17:00 hod.

FLÉTNIČKA - školáci                       13:00-14:00
FLÉTNIČKA - začátečníci                15:00-15:45 
FLÉTNIČKA  - pokročilí                   16:00-16:45
BARVIČKA                                       16:00-17:00                         

HERNA                                             15:00-18:00 
Soukromá Angličtina                      15:00-18:00
Odpolední dílny, zahradní slavnosti, bazar …
1x za měsíc

Biblická hodina pro děti od 16 h.
a odpolední HERNA 15:00 – 18:00
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KULTURNÍ POZVÁNKY
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FIRMA A. NOVOTNÝ A SPOL. - DOKONČENÍ

Po roce 1930 se ani úspěšně rozvíjející se firma nevyhnula vleklé hospodářské
krizi. Po vyčerpání finančních rezerv navrhuje majitel snížit mzdy, aby nemusel
propouštět dělníky z práce. Zaměstnanci s tímto opatřením nesouhlasí a vy-
hlásí stávku. Po týdnu stávky delegáti stávkového výboru přistoupí na částečné
snížení mezd. Několik zaměstnanců však z podniku odchází.
V roce 1932 rozvážela nábytek již čtyři auta a k dispozici byla ještě dvě auta osobní.

V roce 1934 Antonín Novotný
zakoupil v dražbě tovární objekt
patřící Jaroslavu Červinkovi a ing.
Pokorovi, kteří svoji firmu
přestěhovali do nových prostor.
Touto koupí se firma A. Novotný a
spol. vrátila do původního stavu
před rokem 1920. Stav
zaměstnanců podniku s technickým
a administrativním personálem
dosáhl v roce 1939 počtu dvou set.
V té době firma navrhovala a
vybavovala zařízením mnoho
spořitelen a záložen. Ve velké
konkurenci se podnik vypracoval na
jeden z předních průmyslových
podniků v tomto oboru. Další
úspěšný rozvoj byl přerušen druhou
světovou válkou. Přesto bylo v roce
1940 započato se stavbou
dvoupatrového obchodního domu
při hlavní cestě na Opočno. Dne 22.
dubna 1940 do základního kamene
obchodního domu vložil a napsal
přání Antonín Novotný, aby podnik,
jehož vývoj stručně popsal, sloužil
dobře šťastné budoucnosti. Ke
konci bylo připsáno: „Žehnej Pane
domu tomuto, do jehož základů
ukládám tyto památky na
současnou dobu. Ochraňuj svojí
milostí dům i podnik tento od všeho
zlého, aby sloužil dobru mé rodiny,
dobru zdejšího města i okolí a široké
veřejnosti pro všechnu budoucnost,
aby ochráněn zůstal Tvojí
prozřetelností všeho zlého. Nechť
provždy zůstane domem skromnosti
a pokory a jeho základy mine pýcha
a necitelnost k jiným!“  V roce 1941
byla novostavba obchodního domu
dostavěna. Byla určena pro stálou
výstavu bytové kultury. V přízemí byla
zařízena prodejna a sklad koberců,
potahových látek, záclon a jiných
doplňků. V prvních dvou patrech byly
instalovány interiéry kompletního
bytového zařízení. Kuchyně několika
vzorů, obývací pokoje, vzorně
vybavené jídelny a elegantní ložnice.
Stálá výstava ve staré obchodní
budově byla zrušena a prostory byly
využity pro ruční výrobu.
V roce 1942 byla postavena nová

strojní hala, která byla povolena jako montážní hala na výrobu výškových a
směrových kormidel pro letadla, pro firmu Mráz z Chocně. Ke konci druhé
světové války 23. března 1945 byly svrženy tři letecké miny na továrnu z
ruského letadla. Cílem byla vysílačka umístěná ve vile naproti Koťánovu mlýnu.
Vysílačka zůstala nepoškozena. Jedna mina dopadla na sklad nábytku, druhá
do rybníčku na Albě a třetí nevybuchla. 
Jiří Novotný, syn Antonína Novotného, nastupuje do administrativy firmy v roce

1943. Byl to vyučený truhlář a absolvent obchodní akademie v Chocni. Narodil
se 5. února 1922, zemřel 24. listopadu 2005.
Při továrně, přímo v areálu firmy, byl v provozu i zemědělský podnik, který
hospodařil na 16 ha vlastních a 8 ha pronajatých pozemků. V hospodářském
objektu je uváděn i stav 6 ks dojnic, 8 ks jalovic, 10 ks vepřů, pár tažných volů
a pár koní.    
Po osvobození doznala sériová výroba nábytku dalšího rozmachu. 
Přišel ale rok 1948 a všeobecné znárodnění průmyslu a obchodu a počátky
združstevňování a kolektivního hospodaření v zemědělství. Dne 25. února
1948 byla ve firmě A. Novotný a spol. vyhlášena generální stávka. Antonínu
Novotnému bylo poděkováno za všechnu práci, kterou vykonal pro vybudování
firmy a za dobré styky se všemi zaměstnanci. Byl vyzván, aby se rozloučil rozh-
lasovým projevem se svými bývalými zaměstnanci svého podniku. Odmítl, pro-
tože nebyl schopen jakéhokoliv projevu. Poté mu bylo oznámeno, že jeho další
přítomnost v závodě je nežádoucí. Též byly znárodněny sklady ve Veletržním
paláci v Praze, sklady v Hradci Králové a v Plzni. Od 1. ledna 1949 byl podnik
začleněn do ÚP závodů, továrny na nábytek v Brně a utvořen při něm kombinát
Týniště.
Antonínu Novotnému byl ponechán zemědělský závod do užívání s jeho
movitým i nemovitým inventářem. Z budov pak patrová vila č. p. 334 v areálu
podniku, byt pro kočího, stáje pro dobytek, stodola a slamník. V roce 1950 byl
na příkaz MNV v Týništi nad Orlicí Antonín Novotný vyrozuměn, že se jeho
zemědělský závod, který mu byl v roce 1948 ke své obživě vymezen, likviduje
s okamžitou platností. Pole, živý i mrtvý inventář převzalo nově se utvořivší JZD
v Týništi. S rodinou byl vystěhován do přiděleného bytu v Sítinách. Umírá 5.
dubna 1954.
Další úspěšná výroba nábytku v Českém nábytku, n. p., se udržela zhruba do
roku 1965. V té době se začala připravovat změna výroby. Oficiálně byla
ukončena k 1. lednu 1968.
Ke vzniku první české akciové škrobárny v Týništi, později k firmě A. Novotný a
spol., se zachovalo mnoho dokumentů, zápisů a vzpomínek. Některé osobní
zápisy si mnohdy protiřečí, přesto jsem se pokusil přiblížit historii jedné části
našeho města.
Konec                                                                                                   Bopta

Adolf Novotný se narodil 4. října 1846 v
Nechanicích, v č. p. 146. Studoval v Praze
na vysoké škole technické. Zemřel 27.
prosince 1922 a byl pohřben na hřbitově v
Týništi. Za jeho působení ve funkci ředitele
škrobárny a na jeho popud byl v Týništi
založen městský park z bývalého rybníka.
Zavážení bažinatého a hygienicky
závadného místa uprostřed města bylo
prováděno tak, že každý zemědělec, který
přivezl fůru brambor do škrobárny, odvezl i
fůru zavážky na zřízení parku. Mnohé
vzácné dovezené a vysazené dřeviny se
dochovaly až do dnešních dnů. Později byl
park přejmenován na Novotného sady.
Adolf Novotný na základě novinové inzerce
přednostně přijímal nové zaměstnance,
kteří se vykazovali kulturní a tělovýchovnou
činností. Mladí lidé se chtěli bavit a
vzdělávat. Z jeho podnětu byla založena 21.
července 1883 Čtenářsko - ochotnická
beseda. Novotný zval k nám kočující
divadelní společnosti, pozvané soubory i
mnohdy sám financoval a jeho zaměstnanci
měli vstup na představení zdarma. V roce
1886 byl v Týništi založen Sokol, Novotný byl
místostarostou a nechal postavit na
zahradě první hrazdu v našem městě. O
místním parku, který byl též jeho počinem,
byl již ve zpravodaji samostatný text.

Nábytek koberce NOVOTNÝ - automobil na rozvoz

Továrna NOVOTNÝ 1937 - nové haly
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - ZÁŘÍ 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 2.9.2014 v 20:45 hod.
bylo přijato telefonické oznámení,
že v Týništi nad Orlicí v ulici T. G.
Masaryka došlo u železničního
přejezdu ke kolizi cyklisty, který
na jízdním kole vjel do podchodu
a způsobil si poranění hlavy.
Zraněnému byla poskytnuta první
pomoc, zajištěn převoz do místa
bydliště a ošetření. Následující
den byla věc jakožto přestupek
proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komuni-

kacích vyřešena blokovou pokutou. 

n Dne 4.9.2014 v 07:37 hod. v průběhu dohledu nad bezpečným
přechodem chodců na křižovatce ulic T. G. Masaryka, Na Bělidle a
Nádražní byl strážníkem zjištěn přestupek proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy řidič
motorového vozidla vjel na železniční přejezd v době, kdy je to
zakázáno. Bylo učiněno oznámení o podezření z přestupku na
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kostelec nad Orlicí,
které bylo doloženo pořízeným videozáznamem. 

n Dne 6.9.2014 v  01:30 hod. bylo strážníky městské policie
řešeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z LEFR baru v ulici
17. listopadu, kde se konal koncert tří hudebních skupin. Bylo jed-
náno s provozovatelem, který hlasitost utlumil. 

n Dne 12.9. 2014 v 22:35 hod. v rámci obchůzky byl strážníky v
ulici T. G. Masaryka přistižen muž, který v podnapilosti úmyslně

rozbil o chodník skleněnou lahev. Spáchaný přestupek proti
veřejnému pořádku byl vyřešen blokovou pokutou. 

n Dne 15.9.2014 v 07:15 hod. v ulici Voklik byl strážníkem
nedaleko motorestu Roubenka nalezen v příkopu ležící, značně
podnapilý muž, který svým chováním a vzezřením budil veřejné
pohoršení. Muž byl vykázán z místa a byla mu uložena bloková
pokuta. 

n Dne 19.9.2014 v 20:00 hod. bylo přijato oznámení týkající se
nepovoleného a neodborného prořezávání vzrostlého stromu na
návsi v obci Křivice, kdy svévolným zásahem došlo k poškození
stromu v majetku města Týniště nad Orlicí. Provedenými úkony
byla ustanovena osoba, která zmíněné prořezání stromu
uskutečnila. Věc je řešena v blokovém řízení. 

n Dne 23.9.2014 v době od 07:00 do 19:00 hod. bylo strážníky
městské policie uskutečněno měření rychlosti vozidel v Týništi nad
Orlicí a v Křivicích. Bylo projednáno 12 přestupků.

n Dne 24.9.2014 v době od 08:00 do 09:30 hod. byla na základě
žádosti obyvatele města usměrňována doprava v ulici T. G.
Masaryka z důvodu zajištění bezpečného vyložení stavebního
materiálu, který s ohledem na místní podmínky musel být
vykládán na vozovce.

UPOZORNĚNÍ: 
v rámci zachování mlčenlivosti nelze zveřejňovat veškerou činnost
městské policie. 

Martin Štěpánek
velitel MP

Slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je
vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat.

5. Mojžíšova 6,6-7

Jeden z důležitých a taky náročných životních úkolů: předat víru
svým potomkům. Aby v nich vzklíčilo a uzrálo to, s čím jsme
udělali dobrou zkušenost a poznali jako nejlepší životní cestu.
Víra se jistě nedá zdědit. I víra má svá stádia růstu – je to pro-
ces. A v tomto procesu je rodina velmi důležitá. V rodině se tento
proces stává postupným předáváním. Nějaké univerzální
metody proto nejsou a asi nikdy nebudou. Jednoznačně
přesvědčivé úspěchy neslaví svobodomyslná výchova, ani ta
přísně autoritativní. Víra roste, nebo naopak hyne, vždy spolu se
vztahy, v nichž žijeme. Vztahy se s časem vyvíjejí, proměňují a s
nimi i víra. Ty nejužší vztahy se mohou někdy zcela zablokovat a
pak na dlouhá léta ustrnout. To vše se může stát i víře v lidském
nitru.
Rodičům je zde prvně řečeno: slova, která se ti přikazují, budeš
mít v srdci, a teprve pak: budeš je vštěpovat svým synům. Je
třeba nejprve mít v srdci to, co chci předat. Jinak by to bylo pokry-
tectví a potomci si z toho zpravidla vezmou příklad. Naopak, když
děti vidí, co je pro rodiče skutečně cenné, na co spoléhají, jak
přiznávají svá selhání a dokážou odpustit – pak je to pro ně
uvěřitelné a lákavé. Pak je i větší šance, že se velký rodičovský

úkol podaří.
Prosíme tě dnes, Pane, za vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi těmi
malými, ale i mezi dospělými. Uč nás vzájemné pokoře. Amen.

Píseň:
1. Buď Bohu sláva, dík i čest a pozdravení, že vzešla nová
ratolest na vinném kmeni. Z milosrdenství Otcova jsme děti těla
Kristova a putujeme s ním za Božím královstvím.
2. Co mluvil Bůh, jsme slyšeli, jen dejme víru všech nejlepšímu
Příteli a Králi míru. Ta slova v srdci chovejme, svědectví v činech
vydejme těm, které svěřil nám do péče Pán Bůh sám.
Píseň Buď Bohu sláva č. 681 z Dodatku k Evangelickému
zpěvníku (nápěv A. Michna z Otradovic, text V. Renč)

n Srdečně zveme na setkání v listopadu (modlitebna ČCE, ul. V.
Opatrného 58): 9.11. - 10.30 h, bohoslužby s nedělní školou, od
16 h Zpívání rodin a dětmi

n Od listopadu do Velikonoc se bohoslužby v Týništi konají pouze
2. neděli v měsíci. Více informací o sborovém životě najdete na
vývěsce před modlitebnou nebo na
http://trebechovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška
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PRVNÍ VÝROČÍ GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA

KONEC SWINGOVÉHO ROKU MLADÉHO TÝNIŠŤSKÉHO BIG BANDU…

Většina z nás již v tomto období
nakupuje dárky, někteří z nás vyh-
líží za oknem Ježíška a jiní ještě
ani netuší, že adventní čas je za
dveřmi. 

Mladý týnišťský big band ani
nenakupuje dárky a ani nevyhlíží
za oknem Ježíška, vyhlíží vždy
netrpělivě jen dirigenta na
začátku zkoušky, jelikož letošní
konec roku má kapela opravdu
napilno. Dovolte nám pozvat vás
na naše koncerty jak v čase
předvánočním tak i v čase advent-
ním:
n 1. listopadu spolu s Janem
Smigmatorem vystoupíme na
Dušičkovém festivale ve Rtyni v
Podkrkonoší,
n 12. listopadu od 18:30 vás
zveme na Jazzovou mši Jaromíra
Hniličky, kterou uvedeme spolu s
Rychnovským dětským sborem a
recitací Hynka Pecha (herec
Klicperova divadla) a Veroniky
Půlpánové v kostele Nejsvětější Trojice v Opočně,
n 25. listopadu od 19.00 uvedeme znovu program Jazzové mše
Jaromíra Hniličky, tentokrát ale v kostele Nejsvětější Trojice v
Rychnově nad Kněžnou, 
n 7. prosince od 18.00 v kostele sv. Ondřeje v Třebechovicích zazní
Swingové vánoční hody (společný koncert s Rychnovským dětským
sborem),
n 13. prosince odehrajeme samostatný Vánoční koncert v
Kvasinách,
n 17. prosince završíme své „turné“ v KD Hronovická v Pardubicích,
kde zazní části z Jazzové mše Jaromíra Hniličky s pardubickým
sborem Continuo.

Závěrem bychom ale rádi pootevřeli vrátka i do nového roku 2015 a
co nejsrdečněji vás pozvali na Novoroční koncert Mladého
týnišťského big bandu a Evy Emingerové, který se bude konat 11.
ledna 2015 v týnišťském kině. V letošním roce opět plánujeme, a to
z důvodu přestavby divadla, dva koncerty. První se rozezní od 14.
hodin a druhý začne od 17. hodin. Vstupné činí 120 Kč. 
Předprodej bude zahájen od 10. listopadu 2014 v úředních
hodinách kanceláře Základní umělecké školy: 
pondělí 10.00 - 12.00 hod. -14.00 - 17.30 hod. 
a čtvrtek  10.00 - 12.00 hod. - 14.00 - 16.30 hod.
rezervace na tel: 494 371 513, 775 188 450

Mladý týnišťský big band

Vážení čtenáři Zpravodaje, rád bych vás informoval o tom, že 13. 11. 2014 oslavíme první
rok od otevření GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA. Za ten rok jste galerii přijali za svoji.
Navštívilo ji více než 500 návštěvníků. Rád bych poděkoval všem dobrým lidem, kteří se
podíleli na rozvoji a provozu naší galerie. Nebudu jmenovat, protože bych na někoho určitě
zapomněl. 

Rád bych poděkoval Městu Týniště nad Orlicí, které nás přijalo mezi místní užitečné
spolky a poskytlo nám v roce 2014 provozní příspěvek. Rád bych poděkoval i Spolku
přátel města Týniště nad Orlicí za možnost využívání zázemí spolku jako depozitáře. 

V dalším období bychom rádi především hledali možnosti zvětšení výstavních ploch naší
galerie. Současné prostory jsou maličké a galerie by si zasloužila větší rozlohu. Chceme
hledat možnosti dotačních podpor pro toto rozšíření. Budeme pokračovat ve snaze o
doplňování depozitáře o nové výstavní předměty, abychom mohli expozici průběžně
obměňovat. 

Pokud se nám podaří přesunout galerii do větších prostor, rádi bychom doplnili expozici
o historické fotografie a historické hodiny. 
Doufáme, že se nám naše plány podaří uskutečnit. 

Takže ještě jednou všem děkuji.
Štěpán Tomašík

GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA, z.s.
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 

SVÁTEK VŠECH SVATÝCH (1. listopad)
První listopad je svátkem všech
svatých, kdy se uctívají svatí a bla-
hoslavení. 
„Den všech svatých je poslední, který
léto zahání“

HALLOWEEN (1. listopad)
Svátek je převzatý z Ameriky z doby
Keltů, kdy v předvečer 1. listopadu
opouštějí své domovy duchové, chodí
po ulicích, zastavují se u domů a
koledují. Tyto kolední obchůzky mají co
do činění s našimi již zapomenutými
lidovými obchůzkami podorlických
koledníků v maskách. Ani vydlabané
dýně pro nás nejsou nic nového. Naši
chlapci a děvčata s vydlabanou dýní
nebo řepou strašili především v době
přástek. Je to podobné strašení jako
„americký import“.   V současné době
je tento svátek velkým zážitkem dětí,
které se oblékají do strašidelných
kostýmů. 

PAMÁTKA ZESNULÝCH – DUŠIČKY 
(2. listopad)
Lidé věřili, že svět živých se propojuje
se světem zemřelých, chodili na
hřbitovy a zapalovali na hrobech svíčky
(dříve louče). Tento obřad zapalování
svíček umožňuje duším zemřelých lidí
najít cestu k dobrým skutkům a
vykoupit se z očistce. Tím, že lidé
ulehčí zemřelým cestu z očistce do
nebe, ulehčí se i jejich duším - proto
tedy název dušičky. 
Na Dušičky se podával chléb, housky
či z těsta tvarované pečivo - dušičky a
kosti. Hospodyně si je připravovaly
doma nebo je koupily u pekaře; někde
se prodávaly přímo na hřbitově a
pozůstalý je mohl uložit na hrob
mrtvému. Hospodyně kolikrát dušičky
a kosti rozdávala žebrákům a dětem,
protože věřila, že toto pečivo má moc
kontaktovat svět pozemský se světem
nadzemským. K poctě zemřelým se z
1. na 2. listopad nechávala na okně
hořet svíčka či lampa a na stole
zůstala pro zemřelého „dušičková
večeře“. Patřilo ke zvykům dávat do
lampy místo oleje máslo či sádlo, to
aby si duše mohla potřít popáleniny,
které jí byly způsobeny v očistci. Na
stole nesmělo chybět ani studené
mléko pro zemřelého.  
„Na Dušičky duše zemřelých
oplakávají své hříchy, proto pršívá
nebo padá mlha“

SVATÝ HUBERT (3. listopad)
Svatému Hubertovi při narození jeho
prvního dítěte zemřela milovaná žena.
Uchyloval se do lesů a lovil zvěř. Svatý
Hubert je patronem myslivců, řezníků,
kožešníků, soustružníků, optiků,
kovodělníků, slévačů. Každoročně

myslivecká sdružení z regionu
Podorlicka pořádají tzv. „Hubertovy
hony“.

SVATÝ MARTIN (11. listopad)
Podle legendy svatý Martin projížděl
jednou v zimě městskou branou, kde
spatřil zimou se třesoucího chudáka.
Protože měl u sebe pouze svůj plášť,
tento plášť rozsekl mečem a polovinu
dal chudákovi. V noci se mu pak zdálo,
že vidí Spasitele oblečeného v jeho
plášti, jak říká: „Tímto rouchem mne
přioděl Martin ještě nepokřtěný“.
Nedlouho po tomto snu se dal Martin
pokřtít a odešel z vojska. 
V předvečer svatého Martina se rodina
sešla u prostřeného stolu – podávala
se svatomartinská husa a svatomar-
tinské pečivo. Tradice martinské husy
pochází z 15. století a odnepaměti
byla husí pečínka určena jak pánům,
tak i venkovanům, koledníkům i
šlechticům. Porcování husy byl vždy
velký obřad: nejmladší z čeledi dostal
křídlo, aby při práci jen lítal; starší z
čeledi dostal stehno, aby byl silný;
hospodář musel dostat kus masa s
prsní kostí, tzv. kobylku. 

A proč se svatý Martin spojuje s
husou?
Legenda praví, že když se Martin
dozvěděl, že se má stát biskupem,
schoval se k husám, aby nemusel
úřad přijmout. Jenže tím popudil husy,
které ho svým kejháním prozradily. A
za to musí husy o jeho svátku na
pekáč. Druhá úsměvná historka praví:
Jednou měl prý Martin kázání. Husy se
však daly do kejhání, že přes toto
kejhání nebylo kázání slyšet. Proto
tedy musí být husa obětována na
pekáč. 
„Na svatého Martina, pláče husí rodi-
na“
Den svatého Martina byl významným
dnem i pro obce; konaly se valné hro-
mady obcí, byli vyplácení obecní
zaměstnanci, poddaní odváděli
vrchnosti povinné dávky a věřitelům se
vyrovnávaly závazky. Obce sjednávali s
obecními zaměstnanci nové pracovní
smlouvy. Tento den se považoval z
hospodářského hlediska jako začátek
zimy. Čeleď končila práci u svého
hospodáře a mohla si sjednat práci
jinde. Jako poděkování za jejich práci
hospodyně upekla velkou buchtu s
povidly nebo mákem. Některým
ostrým chlapcům, kteří měnívali na
svatého Martina službu, se říkalo
„Martínkové“. Než našli službu novou,
scházeli se, pili a činili ostatním všeli-
jaké nezbednosti.  A když jim došly
peníze, stávali se z nich někdy „živlové
práce se štítící“; žebrali, sdružovali se
do zlodějských part;  ukradli, co mohli

a bylo jim srdečně jedno, když při tom
i někoho přizabili. Na zimu se stahovali
do měst, kde byly lepší pracovní
příležitosti.  Kolem roku 1598 zde v
hradeckém kraji podle řeky Orlice
působila osmičlenná parta Martínků;
scházeli se a kradli obilí, které hned na
místě ze snopů vymlátili a obilí odvezli.
V Dobrušce a jiných podorlických
městech se konal „martinský jar-
mark“, kde si lidé mohli zakoupit záso-
by na zimu. 
Vzpomínka z Lípy nad Orlicí od Karla V.
Lingra:
„Svatomartinská husa je ta nejlepší.
Husy byly odjakživa vzácní ptáci. V
Lípě se vedly. Už při návsi bylo plno
takových rybníčků pro tu „hlůzi“ (jak
říkali domácím ptákům, husám a
slepicím). Pak tu byl tak zvaný příkop a
vůbec dost vody. Když jí bylo moc a
přišla „velká voda“ stalo se někdy, že
husy uplavaly a už se nevrátily. Vody
bylo dost, travička chutná – tedy
všechny předpoklady pro husí
existenci. Na trávníku se husám dařilo,
jen tam, kde dávali na drn bílit plátno,
vítány nebyly. Vykrmená husa se
prodávala za tolar. Někdy chodili po
husách husáci, na bidýlku měli háček,
husy si jím přitahovali, kupovali či je
odháněli. Také housata se někdy
prodávala. To, co utržila hospodyně za
máslo, vejce a za hlůzi, to byl její
příjem, z tohoto si platila svá vydání.
Měla-li holku, tu potřebovala rozpočet
zvýšený. 
Husy se krmily šlejškami a ovšem,
muselo se k nim chodit v noci vstávat;
prostě s nimi bylo mnoho práce. Na
posvícení se obvykle zabily husy dvě.
Já si ještě dnes vzpomínám na
kaldoun se smaženými trubičkami
dělanými přes struhadlo a na
vypečená prsíčka s křupavou kůžičkou
a i na ty knedlíčky z vařených brambor
se zelím, které husičku doprovázely.“ 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
(11. listopad)
Den válečných veteránů se ve světě
připomíná již od roku 1929. Roku
1918 v 11 hodin a 11 minut

dopoledne bylo podepsáno příměří
mezi Spojenci a Německem, což
znamenalo ukončení 1. světové války.
Symbolem tohoto dne je květ vlčího
máku.

DODERKY, DRAČKY, PŘÁSTKY 
Po svatém Martinovi začínaly v
Podorlicku přástky. Při dlouhých
podzimních večerech se dralo peří a
předlo se na kolovrátcích. Do jedné z
chalup se sešlo okolní sousedstvo a
hospodyně připravila na stůl bábovky,
buchty, čaj a později i kávu. Někde se
podávala i sladká kořalka. V Kounově
a jeho okolí se tomuto pohoštění říkalo
„trachtěna“. Hospodyně přinesla na
stůl velký „spraťák“, což byl velký hrnec
s nějakou polévkou, k níž se přikusoval
chléb. V Bílém Újezdě napekla
hospodyně „netynky" (koláče na celý
plech), které byly plněné nebo sypané
tvarohem. V „chudých“ vamberských
rodinách hospodyně hostila přadleny
chle¬bem s černou stužkou
(zapečenými křížalami podél kůrky) a
žitnou ká¬vou slazenou „prajským
cukerínem“, pašovaným hlavně
Javornickými z Pruska.
Ženy se scházely vždy v jedné z
místních chalup, to aby ušetřily za
palivo a světlo; předly při praskající
louči, později při petrolejové lampě. Při
přástkách se scházeli jak mladí tak
staří, ženy, děti i muži dohromady,
vyprávělo se a zpívalo.  Často do domu
zavítal i pocestný, který svým
vyprávěním či hraním na nějaký
hudební nástroj zpestřil večer. Při
přástkách se děvčata seznamovala s
chlapci a díky přástkám se v
chalupách předávala z generace na
generaci česká řeč, české písně,
pohádky, pověsti, hádanky, báchorky,
vyprávění o čarodějnicích a místních
strašidelných jevech, lidová vyprávění
a lidové tradice. 
Po svatém Martinu se začalo drát peří,
které bylo uloženo v průvanu na půdě
v koších, aby tam vyčichlo; čerstvé peří
se drát nedalo. Na gruntech se dralo
především v sobotu, kdy se staří i
mladí umyli po celotýdenní práci

Týniště nad Orlicí: Ferdinand D´Este s hraběnkou Chotkovou uprostřed
fotografie z honu v týnišťské oboře v listopadu roku 1904
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 

PAMÁTNÉ STROMY ORLICKÝCH HOR

teplou vodou. Hospodyně umyla ve
velké světnici stůl, kolem stolu byly
lavice, na stěnách visely svaté obrázky,
bylo teplo, jen světla moc nebylo a tak
se dralo popaměti. Jeden z přítomných
školáků měl za úkol opatrovat louč;
olamoval ohořelé uhlíky a zasouval
louče nové a to do stojanu zvaného
„loučník“, který stál ve škopku s
vodou, nebo se svítilo na obráceném
hrnci stojícím kahánkem. Chlapci
mimo to, že škádlili děvčata, museli
také pomoci hospodáři tyto louče
„drát“ (= štípat). 
Ze vzpomínek Josefa Doležala, rodáka
z Petrovic (1969):
„Můj děda měl v Petrovicích malý
krámek. Obec tehdy měla jen 48 čísel,
živobytí z krámku bylo poskrovnu a tak

i sedlačil na několika kouscích polí. Za
krámkem byla velká „seknice“ a tam
se za zimních večerů scházívali
sousedé. Ve vsi se tehdy nikomu
nevykalo, říkalo se strýčku, tetičko či
kmotře, kmotřičko a jenom „ty“. 

SVATÁ KATEŘINA (25. listopad)
Kateřina dokázala přemluvit na
křesťanskou víru i pohany, proto ji
často mučili. Je patronkou učitelů,
studentů, teologů a filozofů, knihoven
a univerzit. Na svatou Kateřinu se
nesmělo pracovat s ničím, co
připomínalo mučidla - povoz,
kolovrátky, mlýny či trakař. Konaly se
zábavy podobné těm masopustním,
lidé se bavili, tančili a zpívali. Na
tanečních zábavách platilo tzv.

„ženské právo“  - svobodná děvčata i
vdané paní hostily muže, vyzývaly je k
tanci a kupovaly jim pálenku. 
„Je-li husa o svaté Kateřině na ledě,
bude o Vánocích na blátě“

SVÁTEK SVATÉHO ONDŘEJE 
(30. listopad)
Ondřej byl ochráncem zamilovaných a
snoubenců, patronem rybářů a
obchodníků s rybami, řezníků,
horníků, provazníků a nosičů vody.
Lidé věřili, že pomáhá proti dně,
bolestem v krku, křečím a
onemocnění kůže zvané růže, které se
nazývá také Ondřejova nemoc. Tento
den byl zasvěcen věštbám a hádáním,
kdy a za koho se dívky provdají. Dívky
večer klečely na kolenou před postelí,

odříkávaly modlitbu a věřily, že se jim
ve snu zjeví jejich vyvolený. Také se
třáslo stromem bez oblečení; o půlnoci
před svatým Ondřejem se klepalo na
kurník: když se ozval kohout, dívka se
do roka vdala a pokud slepice, musela
dívka na vdavky ještě počkat. Nebo si
dívky vzaly kousek chleba a položily jej
na lopatu. Čí kousek pes nejdříve
snědl, ta že se nejdříve vdá. O půlnoci
se také dívky koukaly do studny, zda
neuvidí tvář svého nastávajícího.
Panoval také zvyk, kdy dívky napředly
přízi a prodaly ji hospodyni, za utržené
peníze mohly pohostit svého milého a
zatancovat si s ním volenku.  

Ing. Jana Galbičková
z knihy Lidové zvyky 
a tradice Podorlicka

Náš poslední zářijový výlet za
památnými stromy vedl až do
vzdáleného Uhřínova pod Deštnou,
kde jsme kromě tří starých lip ještě
poznali kostel sv. Vavřince a
skanzen středověké vesnice Villa
Nova. Dnes se vydáme do Polanky.
Je to osada o několika chalupách
na horním toku říčky Kněžné, asi
dva kilometry od Uhřínova při
silničce klikatící se směrem ke
Kačerovu a Zdobnici. U jednoho
stavení, které podle vysokých
základů, pavlače a blízkého náhonu
připomíná starý mlýn, tu najdeme
vzácný tis červený (taxus baccata). 
Odborná literatura popisuje tis jako keř
nebo nízký strom v naší zemi původní,
vyskytující se ve stinných lesích a
skalnatých údolích řek. Dobře snáší
mělké, kamenité a vlhké půdy. Roste
pomalu. Jeho tvrdé a pružné dřevo se
používalo mimo jiné k výrobě drahého
nábytku. Ačkoliv je tis červený známou
dřevinou často doplňující městskou
zeleň, v přírodě je jeho výskyt řídký a je

proto zařazen mezi ohrožené druhy
rostlin. V souvislosti s užitím tisu jako
okrasného keře je důležité
připomenout jeho jedovatost. Celá
rostlina, vyjma červeného míšku
obklopujícího semeno, je prudce
jedovatá. Vysoce účinný jed taxin se do
těla rychle vstřebává trávicím traktem,
a co je pozoruhodné, neexistuje pro-
tilék. Smrt nastává obvykle do dvou
hodin. Nebezpečné vlastnosti tisu
znali už dávní lovci, kteří vývaru z
jehličí, kůry a semen používali jako
šípového jedu. Tím se nepřímo
dostáváme k zajímavým etymologick-
ým souvislostem, díky kterým si

můžeme zjednodušeným způsobem
osvětlit původ nejenom latinského
názvu pro tis. Prazáklad je třeba hledat
v řečtině, kde toxon je luk a toxicum
šíp. Latina poté slova přejala jako
výrazy pro jedy, odkud je už jen krůček
k toxikologii atp. 
Ale vraťme se zpátky k našemu tisu v
Polance. Zdá se, že na 400letého
pamětníka osidlování Orlických hor
celý svět zapomněl. Stojí tu v sevření
ostatních stromů, které zcela určitě
brání jeho dalšímu růstu, a také
vyvrácená tabulka, upozorňující na
jeho mimořádnost, nesvědčí o tom, že
by se těšil valnému zájmu. Musí vzít

zavděk pouze náhodnými kolemj-
doucími.
Osadu Polanku protínají dvě turistické
trasy. Po zeleně značené se
dostaneme buď po proudu Kněžné do
Lukavice u Rychnova anebo na
druhou stranu dále do hor přes Luisino
Údolí až na Velkou Deštnou. Žlutá
značka nás dovede přes Uhřínov na
Prázovu boudu v Rovenských
Šedivinách, opačným směrem pak
doputujeme do Kunčiny Vsi, Nebeské
Rybné a Rokytnice. Podzimní Orlické
hory vás zvou k návštěvě!

Text a foto: Adam Prokeš
Tis v Polance. Stáří čtyři sta let.
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DEN BLBEC
…tenhle den blbec nespraví ani domácí buchta, ani wellness víkend
Další scénáristický a režisérský počin Jindřicha Bartoše z mladé divadelní
skupiny U.F.O. se opět obrací k nevyčerpatelnému tématu partnerských
vztahů. Ve Schopnostech žen se na věc dívá očima něžného pohlaví,
avšak ve své nové hře pro změnu demonstruje tento pohled z mužské
perspektivy.

Nebylo by nic divného na tom, když se někdy prostě nedaří. Autor hry
ale nevěří na náhodu lidského počínání a nechává proto zasahovat vyšší
moc v podobě Osudu Jindřicha Bartoše, Amora Tomáše Jánského a
Anděla strážného Davida Lekeše. Jejich posvátná aura ovšem mizí za
dýmem tabáku, v oparu alkoholu a jiných svodů pozemského pokušení.
Představa této trojice metafyzických hybatelů našich životů bere za své a
jako živoucí bytosti z masa a kostí explicitně zasahují do jednotlivých
událostí na jevišti.

Nepříjemné setkání s bláznivou ex,
půjčené auto od kamaráda, které
kiksne v půli cesty, zmařené rande s
novou láskou. To je jen částečný
výčet situací, kvůli kterým Jirka
Proche v hlavní roli Smolaře prožije
den blbec.
Aby toho nebylo málo, na zemi navíc
zasahuje ruka zákona Martin
Hochmal a v nebi jsou zaskočeni,
když do jejich bohémsky marnivého
počínání vstoupí anděl začátečník v
dětském podání Kačenky
Chalupové.

Herecky nejsilnější výkon předvedla Veronika Půlpánová v roli
expřítelkyně Kristýny se snahou zachránit vyprahlý vztah vlastnoručně

upečenou buchtou. Znovu přesvědčila o svém talentu a výborné schop-
nosti ztvárnit charakter postavy v její nejautentičtější podobě. Scéna
návštěvy rodičů Smolaře, kdy Libor Stolín v roli otce, Katka Chalupová
jako matka předvedli společně s Veronikou Půlpánovou a Jiřím Proche
jako rozcházejícím se párem nejzdařilejší kus celé hry. Rychlostí hurikánu
proletí bytem nevyžádané rady, výčitky a předzvěst wellness víkendu,
moderního všeléku. Skvělá komediální zápletka vystavěná na chladném
až rezignovaném přístupu otce ve spojení s matčinou angažovaností a
hysterií byla nejdynamičtější a nejzábavnější částí.
Ačkoli se v průběhu hry bavíme nad groteskním počínáním hlavního
hrdiny a nad situacemi, do kterých ho uvede rozverně naladěná trojice,
divák může mít v některých chvílích pocit, že dialogy váznou, jsou
nedotažené. Naštěstí tyto momenty nepřevládají, a proto je Den blbec
zdařilou komedií.

Herecká skupina U.F.O.
opět vystoupila v sále
hotelu Orlice, aby po
úspěšném divadelním
debutu Schopnosti žen z
loňského jara, předvedla
svou novou hru, komedii
Den blbec. Její autor
Jindřich Bartoš díky
skvělému textu a za
přispění velmi dobře
sehraného souboru nejed-
nou rozesmáli publikum.
Po skončení představení
byl otevřen bar a ze sálu se
z původního hlediště
během pár chvil stal
improvizovaný restaurant.
Pokračující večerní a noční
zábavou doprovázely kape-
ly Druhá identita a Open jazz. 
Sál hotelu Orlice je pouze dočasným prostorem týnišťského kulturního
dění z důvodu rekonstrukce kulturního domu a revitalizace jeho okolí.
Práce jsou již v závěrečné fázi a divadelníci se nemohou dočkat předání
dokončeného projektu. Na příští představení vás tedy zveme do již zmod-
ernizovaného kulturního centra.
Divadelní soubor U.F.O. děkuje květinářství Jasmína  za nádherné
květinové dary.

U.F.O. OPĚT BAVILO DIVÁKY
Sobota 27. září byl krásný prosluněný den. Byla to odměna pro orga-
nizátory 1. Petrovického vinobraní za úsilí, které vynaložili za jeho
přípravu. Samotná akce začala krátce po 13. hodině historickým
průvodem vedeným z Petroviček k obecnímu domu. Za dudáky a
šermířskou družinou se postupně vytvořila skupina místních i
přespolních. V cíli je čekal areál s pódiem, stánky s občerstvením a
posezením. Ve vnitřních prostorách pak měli rozložené k degustaci
vzorky vinaři. O zábavu se staraly skupiny Hana a Jana a Beergate,
v pauze své umění vládnout zbraní předvedli šermíři, kteří po
setmění přidali ohňovou show. Večer akce pokračovala v sále, kde
k tanci i poslechu hrál harmonikář. Díky sociálním sítím se
povědomí o akci rozšířilo i nad rámec regionu a mezi návštěvníky
byli lidé z Trutnova, Poděbrad, Prahy,…
Akce svou velikostí překvapila nejen petrováky, ale i mnohé
přespolní. Co víc, překvapením byla i pro samotné pořadatele. Od
myšlenky, že „v září bychom mohli udělat vinobraní“ do příjezdu
prvních účastníků, uplynulo mnoho času a proběhlo mnoho pracov-
ních setkání. Ladil se program, finance, organizace, propagace,…
Celé akci věnovali svůj volný čas dobrovolníci, kteří na sobotu
připravili areál a v neděli jej následně uklidili. V týdnu před akcí,
mimo jiné, stihli mezi dešti opravit nátěr na konstrukcích na
dětském hřišti. Pomoc přišla i od technických služeb města Týniště
nad Orlicí, které v Petrovicích pomohly s úpravou ploch a úklidem
komunikací. Patří jim dík stejně jako státní policii a strážníkům
městské policie za organizaci provozu. Poděkování patří všem za
pomoc při přípravě i v průběhu akce a také návštěvníkům za hojnou
účast. Věřím, že za rok přijmou naše pozvání znovu a rádi.

V PETROVICÍCH SE DEGUSTOVALO
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OBRAZOVÝ KATALOG ZKOMPLIKUJE ŽIVOT ZLODĚJŮM

Kdy jste naposledy zažili zpoždění
vlaku nebo dokonce výluku na trati
způsobené zloději, kteří ukradli šrou-
by z kolejí nebo kabel vedoucí k
signalizačnímu zařízení? 

Pro Správu železniční dopravní
cesty je to bohužel celkem běžná
situace. Zloději způsobí každoročně
mnohamilionové škody, za svou
kořist přitom dostanou často jen pár
stokorun.
Proto železničáři nedávno vydali
metodickou pomůcku, která
umožňuje sběrnám surovin kradené
věci poznat a odmítnout, kontrolním
orgánům pak případně usvědčit per-
sonál výkupny z podílu na trestné
činnosti.

SPOTŘEBIČE NEPATŘÍ 
DO SBĚREN SUROVIN

Tato metodická pomůcka se teď
podstatně rozšířila. Vznikl z ní
rozsáhlý obrazový katalog, který

obsahuje také popis částí
vysloužilých spotřebičů, které se do
sběrných surovin rovněž často
dostanou. Podle zákona tam přitom
nemají co dělat.
Vysloužilé elektro patří na sběrná
místa, odkud putují k ekologickému
zpracování. Jen tak je možné zajistit,
že budou zrecyklovány a k dalšímu
zpracování se dostanou všechny
využitelné materiály, nejen ty, které
se dají nejlépe zpeněžit.
Nejpodstatnější ale je, aby byly
odborně zlikvidovány všechny
škodlivé látky, které mohou
významně poškodit životní prostředí.
Typickým příkladem jsou freony
používané v minulosti v chladicím
systému lednic i jako součást jejich
izolace.
Obrazový katalog připravil Institut
pro udržitelný rozvoj měst a obcí,
o.p.s. (IURMO). Postupně jej
distribuuje všem subjektům, které
mají oprávnění sběrny surovin

kontrolovat.
Kromě Policie ČR a městských
policistů jsou to Česká inspekce
životního prostředí (ČIŽP) a Česká
obchodní inspekce (ČOI), ale také
jednotlivé obce. 

PŮLKA POKUTY 
DO OBECNÍ POKLADNY

Vybaveni obrazovým katalogem
budou kontroloři přesně vědět, co ve
sběrnách hledat. Pro obce navíc ve
spolupráci s ČIŽP, ČOI a Policií ČR
vznikla metodika, která bude dávat
návod k zefektivnění kontrol  výku-
pen.  Pro obce je bezesporu
zajímavé, že když předají svá zjištění

inspektorům oprávněným udělit
pokutu a ta bude skutečně
vyměřena, půjde z ní polovina do
obecní pokladny. 
Obrazový katalog obsahuje kromě
dokumentace částí železniční
dopravní infrastruktury a
elektrospotřebičů i specifikace
jednotlivých částí nejčastěji
rozkrádaného mobiliáře měst a obcí
nebo příslušenství silničních tahů.
Daty o nich přispěl Svaz měst a obcí
ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Část věnovanou spotřebičům
pomohl připravit i kolektivní systém
ELEKTROWIN zabývající se zpětným
odběrem a recyklací vysloužilých
spotřebičů jíž devátým rokem. 
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MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE
Dne 13.9.2014 proběhlo v Hradci Králové Mistrovství Čech sk. B družstev
starších žáků, kde se probojovali také naši mladí atleti SK Týniště nad Orlicí.
Bohužel v počtu pouze 6  sportovců (další 4 kvalitní borci se omluvili) jsme
neměli velké ambice, ale každopádně kluci získali další zkušenosti. Družstvo
skončilo na 19. místě z 23.
Dne 20.-21.9.2014 proběhlo v Plzni Mistrovství ČR jednotlivců starších žáků,
kde bylo do každé disciplíny vybráno 18 nejlepších z ČR. Mezi nimi byli také
dva naši mladí atleti. Petr Pojezdala na 1500 m překážek osobním výkonem
5:02:33 min skončil na 9. místě. Petr Plašil osobním výkonem v hodu 4kg
kladivem 35,41 m skončil na 12. místě a v disku (1 kg) blízko osobáku
výkonem 38,78 m na  11. místě.
Mimo uvedených sportovců máme další dobré mladé atlety i atletky a
doufám, že v nové sezoně se jejich výkony zlepší a uslyšíme více výborných
zpráv.

Jiří Tyahur  

Klečící zleva: Jakub Matuška a Filip Moravec, stojící zleva: Petr Plašil st., Jan
Doležal, Vladimír Polášek, Petr Plašil ml., Petr Pojezdala a trenér Ing. Jiří Tyahur.    
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