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Usnesení č. 68
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí kona-

né dne 14.10.2013

A) Schvaluje
1. Zrušení sociální služby denního stacionáře v 
Geriatrickém centru k 31. 1. 2014 a převedení za-
městnance do pečovatelské služby.
2. Navýšení odpisového plánu na rok 2013 o část-
ku 3.225 Kč pro Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, bez navýšení příspěvku. 
3. Pronájem bytu od 1. 11. 2013 pro paní *** v č. p. 
400, byt. č. 3 v ul. T. G. Masaryka, Týniště nad Orlicí, 
za podmínky placení nájemného z Úřadu práce v 
Kostelci nad Orlicí. Nájemní smlouva bude vždy 
uzavírána na dobu určitou 2 měsíce.
4. Převod členských práv a povinností k Bytové-
mu družstvu v Sítinách v souvislosti s převodem 
bytu č. 13 v č. p. 723, V Sítinách, Týniště nad Orlicí, 
paní ***  ve prospěch  syna  ***.
5. Převod členských práv a povinností k Bytovému 
družstvu v Sítinách v souvislosti s převodem bytu 
č. 31 v č. p. 723 pana *** ve prospěch paní ***.
6. Záměr pronájmu 1. patra domu, včetně půd-
ních prostor v č. p. 234,  Mírové náměstí,  Týniště 
nad Orlicí  neziskovému sdružení a ukládá sta-
rostovi města jednat ve věci podmínek nájemní 
smlouvy.
7. Plán inventur města Týniště nad Orlicí na rok 
2013.
8. Konečný termín pro předkládání faktur na fi-
nanční odbor k proplacení za rok 2013 nejpozději 
do 19. 12. 2013.
9. Navýšení rozpočtu příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum o částku 90 000 Kč. Příjem 
ze státního rozpočtu, účelová dotace na sociální 
služby.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 
NET/OSNM/250-1/2013-2  pro VČP Net, s.r.o., se 
sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, na po-
zemek p. č.554/1 v k. ú. Petrovice nad Orlicí.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 
NET/OSNM/249-1/2013-2  pro VČP  Net, s.r.o., se 
sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové na poze-
mek p. č. 558 v k. ú. Petrovice nad Orlicí.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro VČP 
Net, s.r.o., investor přípojky ***, Smetanova 396, 
Týniště nad Orlicí, na p. č. 1083 v k. ú. Týniště nad 

Orlicí.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 
EP-12-2002066/VB/91 pro ČEZ Distribuce, a.s., na 
p. č. 1602 v k. ú. Týniště nad Orlicí.
14. Smlouvu na zajišťování pracovnělékařských 
služeb s MUDr. Malou Blankou, Okružní 329, Tý-
niště nad Orlicí.
15. Rozšíření zkráceného hlášení městského roz-
hlasu i na  pátek, a to z důvodu informovanosti 
občanů o kulturních a sportovních akcích o ví-
kendu.
16. Výměnu výherních hracích automatů v ulici 
Mostecká a to v počtu dvou nových za tři vyřa-
zené.
17. Rozpočtové opatření spočívající v převedení 
80 000 Kč z rozpočtu pěstební činnosti na těžební 
činnost.
 

B) Bere na vědomí
1. Zápis s porady komise školství a kultury ze dne 
07. 10. 2013. 

C) Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM návrh na odkup nemovi-
tosti č. p. 217 v k. ú. Týniště nad Orlicí. RM odkup 
nemovitosti nedoporučuje.
Termín: Jednání ZM  Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
2. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku pod 
garáží p. č. 1752/116 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
manžele *** za cenu 150 Kč a poplatky s prode-
jem spojené.
3. Projednat v ZM záměr snížení ceny posledních 
volných bytů v majetku města určených k prodeji 
na částku 10 000 Kč/m2.
Termín: Jednání ZM  Odpovídá: Ing. Jan Paštika 
4. Jednat ve věci vyklizení pozemků Za bažant-
nicí včetně staveb a oplocení. Oslovit všechny 
neoprávněné uživatele. Konečný termín vyklizení 
31. 5. 2014. Jako o alternativním řešení je možné 
jednat o odkoupení celých dotčených pozemků. 
Termín: 31. 5. 2014 Odpovídá: Josef  Urbánek.

Usnesení č. 69
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí kona-

né dne 04.11.2013

A) Schvaluje
1. Dodatek k rámcové smlouvě na přidělování 

bytů v DPS Kostelec nad Orlicí občanům města 
Týniště nad Orlicí podmíněnou přímou žádostí 
města Týniště nad Orlicí na umístění občana na-
šeho města.
2. Podnájemní smlouvu pro Profimedic, s.r.o.,
- ordinace Logopedie v části C areálu Polikliniky 
Týniště nad Orlicí.
3. Pronájem nebytových prostor - 1. patra a pod-
kroví (cca 140 m2) v čp. 234 v Týništi nad Orlicí 
pro Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., 
IČ: 01261029, od 01.01.2014 za cenu 500 Kč/rok. 
4. Změny ceníku úhrad Geriatrického centra Tý-
niště nad Orlicí za úkony poskytované pečovatel-
skou službou od 1.1.2014 a navýšení cen  za celo-
denní stravu  v domově pro seniory od 1.2.2014.
5. Plán zimní údržby města Týniště nad Orlicí v 
zimním období 2013/2014.
6. Smlouvu o  zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce, Děčín, číslo IV-12-2011893/VB/1, Tý-
niště nad Orlicí, Petrovice, na pozemku p.č. 560/4 
VČP  v k.ú Petrovice nad Orlicí.
7. Pokácení 4 ks stromů (vytipovaných lip a smr-
ku) na místním hřbitově v Týništi nad Orlicí.
8. Rozpočtová opatření č. 52 – 55/2013.
9. Umístění stavební buňky pro ČZS na pozemku 
p.č.1019/1  v k.ú. Týniště nad Orlicí na základě uza-
vření nájemní smlouvy na pronájem zahrádek.

B) Zamítá
1. Finanční příspěvek na grantový program spo-
lečnosti Škoda auto pro rok 2013 
na dovybavení dopravního hřiště v Rychnově nad 
Kněžnou.
 

C) Bere na vědomí
1. Hospodaření příspěvkových organizací k 
30.9.2013. 

D) Ukládá
1. Řediteli kulturního centra a vedoucímu bytové-
ho podniku přijmout opatření, aby hospodaření 
příspěvkových organizací skončilo koncem roku 
s vyrovnaným rozpočtem.
Termín: 19.12.2013 Odpovídají: Libor  Stolín Ru-
dolf Palán    

Ing. Jaroslav Matička, starosta   
Pavel Nadrchal, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO STAROSTY
Vážení 
spoluobčané,

opět tu máme 
začátek adventu 
a Vánoce 
jsou již přede 
dveřmi. Ještě 
než vstoupíme 
do roku s 
l e t o p o č t e m 
2014 a budeme 
přemýšlet, co 
nám přinese, 
ohlédněme se 
za končícím 

rokem 2013. Byl to pro většinu z nás rok složitý, 
plný obav z dalšího vývoje hospodářství, obav 
ze ztráty zaměstnání i rok politických zvratů a 
předčasných voleb.

V našem městě jsme po delších diskuzích našli 
odvahu pustit se do největší investiční akce za 

posledních více než 20 let. Stav našeho kulturního 
stánku si to bezesporu vyžádal. Každá věc však 
má svůj rub a líc. Zahájení této investiční akce 
v letošním roce a její dokončení v roce příštím 
si vyžádalo velké šetření v městském rozpočtu 
již počínaje rokem 2012. V letošním roce jsme 
proto nemohli zahájit žádnou další významnější 
investiční akci. Samozřejmě, že je ve městě 
mnoho věcí, které by bylo třeba zlepšit. Víme, 
že například stav chodníků v našem městě je 
neutěšený a bylo by třeba začít do jejich zlepšení 
značně investovat. Významně k tomu přispěla i 
změna takzvaného „chodníkového zákona“ a to, 
že chodníky (zejména ty z dlaždic 20 x 20 cm) jsou 
doslova devastovány úklidovou mechanizací. 
Bohužel finance na obě akce současně nestačí a
při rozhodování, co může ještě počkat, rozhodlo 
zastupitelstvo takto.

Musím přiznat, že se doslova modlím, aby se 
při rekonstrukci kulturního centra vyskytlo co 
nejméně zádrhelů, které by bylo nutno řešit 
nějakými významnějšími dodatky a také, aby 

daňové příjmy od státu byly lepší, než naše 
předpoklady v rozpočtu města pro tento rok.
Pokud nenastanou žádné komplikace, chtěli 
bychom v příštím roce i při vysokých výdajích 
na dokončení rekonstrukce kulturního centra 
přistoupit k rekonstrukci chodníků, alespoň na 
hlavních tazích městem.

Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za rokem 
2013 mi dovolte trochu optimismu. Věřme, že tak, 
jako vždy v minulosti, se věci obrátí k lepšímu a 
současné problémy a skepse budou zapomenuty. 
První náznaky zde (alespoň v hospodářství) již 
jsou.

Vážení občané,

přeji příjemné prožití adventu, krásné Vánoce 
a do nového roku 2014 hodně pracovních a 
osobních úspěchů, ale hlavně pevné zdraví, štěstí 
a spokojenost vám i vašim blízkým.

Váš starosta
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

„Seš s ním nebo proti němu?“

Poslední týdny 
jsou opravdu pro 
celou společnost 
hektické a to tady 
ještě není pra-
vý předvánoční 
„mumraj“. Ani já 
jsem nebyl výjim-
kou, u mě osobně 
se klidně dokon-
ce může mluvit o 
bouři. Uplynulý 

měsíc jsem navštívil Velkou Británii, kde 
jsem přistával v Londýně v řádícím huriká-
nu, který bleskově na ostrovech způsobil 
škody, jež tam více jak čtvrt století nepa-
matují. Nastal chaos, nic nefungovalo, na 
scénu přišel dlouhý blackout. Titulky všech 
britských deníků byly plné jen této událos-
ti. Jelikož bylo těsně po našich předčasných 
parlamentních volbách, jednoznačně mi je 
tato situace připomněla. A už se mi v hlavě 
nepatrně začalo formovat téma prosinco-
vého komentáře. 
Úvodník posledního měsíce pro letošní 
rok jsem nakonec pojmenoval hovorově 
dle jedné z našich klukovských formulací, 
která si v naší rodině po celá léta zachova-
la své neochvějné místo a při různých se-
tkáních se s úsměvem používá. Tehdy jako 
sítinští výrostci jsme se takto mezi sebou 
jeden druhého dotazovali, kdo zrovna má 
či nemá naši přízeň, s kým se tento týden 
kámoší nebo proti komu se vede boj. Jak 
příznačné pro současné politické klima, 
že?
Jelikož jsem měl možnost sledovat povo-
lební atmosféru na dálku z ostrovů, chví-
lemi jsem si připadal jako prezident Beneš, 
který právě v těchto dnech před pětase-
dmdesáti lety do londýnského exilu odle-
těl. Pochopitelně je to v ničem nesrovnatel-
ná metafora, ovšem přesto mě to srovnání 
napadlo ihned. Anglické deníky ani vysílání 
BBC si nějak zvláště naší politiky nevšíma-
ly, pouze okrajově padaly statusy na divný 
nicneřešící výsledek voleb a zaslechl jsem 
od jednoho reportéra zdánlivě ironický ko-
ment na adresu naší hlavy státu, ve kterém 
se hodně objevovaly výrazy arogance a lež. 
Abych to trochu odlehčil, tak se podělím 
ještě o jeden zážitek. Při toulání Londýnem 
jsem poblíž Trafalgar Square  na jedné z 
budov narazil na nápis BANANA REPUBLIC, 
což mě vedlo k myšlence, zdali to není sídlo 
naší české ambasády. Asi to zavinila ta hek-
tická smršť bizarních politických událostí u 
nás.
Je to fakticky ostuda, ať si o tom myslí kdo 
chce, co chce. Nemáme skutečnou vládu, 
nemáme žádný, natož řádný parlament. 

Dospělí chlapi lžou jako děcka, nejvyšší 
představitel země nemá úctu svých obča-
nů (ani po světě), lidé jej hanobně titulují 
a zesměšňují. Svým způsobem si to vzhle-
dem ke svému často zvláštnímu vystupo-
vání asi i zaslouží, ale hulvátství by hulvát-
stvím opětováno být v žádném případě 
nemělo. Politická i společenská kultura se 
momentálně nachází absolutně na bodu 
mrazu. Já se často v zahraničí styděl. Ne za 
naši krásnou zemi, která každému, kdo se v 
ní narodil, zůstane jedinou rodnou zemí, ať 
již žije kdekoliv. Styděl jsem se za lidi, kteří 
ji vedou, či vést chtějí. Za kariéristy, zloděje, 
lháře, práskače, vyžírky a jinou podobnou 
línou svoloč, která nemá v sobě kousek 
slušnosti natož zodpovědnosti. Jenom 
proto, že jsou Čechy stejně jako já. Tento 
marasmus již trvá docela dlouho a leč jsem 
znám svým optimismem, tak můj osob-
ní pohled do nejbližší budoucnosti spíše 
oplývá skepsí.
Přál bych si hodně moc, abychom dostali 
do všech vedoucích státněsprávních pozic 
lidi s dobrým morálním kreditem. Od ma-

lých obcí až po hradní úroveň. Přál bych to 
nejen sobě ale pochopitelně nám všem, 
abychom si zase začali více sebe vážit a 
vedli tu naši malou zemičku v srdci Evropy 
správnou cestou pro většinu společnosti 
a ne jen pro pár „všehoschopných“ vy-
volených darmožroutů.  K tomu nám ale 
nepomohou žádné sliby na billboardech, 
k tomu nám pomůže především slušnost 
a víra v sebe samého. Jenže to by bylo na 
dalších deset stran textu myšlenek, které si 
myslím všichni máme v tomto ohledu asi 
hodně stejných.
Jelikož se milí čtenáři setkáme až v roce 
příštím, chtěl bych své dnešní slovo zakon-
čit určitě pozitivně. Užijte si závěru roku a 
především Vánoc ve zdraví a co nejlepší 
kondici. Užijte si svátků v kruhu svých nej-
bližších a alespoň na chvíli zapomeňte na 
věci všední a nechte se unést příjemnou 
sváteční atmosférou. Silvestrovskou půl-
noc, asi jako každý rok, spojíme určitě vět-
šinou přáním, aby „ten příští“ byl lepší.

Libor Koldinský
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
95 let Rosálie Mauerová
93 let Marie Šaldová
91 let Germa Veselá
90 let Zdenka Pavlová
85 let Ludmila Hlaváčková
80 let Jaroslav Šváb
 Milada Feichtingerová
 Milada Bartošová
 Anna Šestáková

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Anna Cinová (87)

Alois Hovorka (66)
Zdeněk Jaroš (83)

Josef Kolovratník (68)
Josef Krása (67)

Jaroslava Píšová (61)
Vratislav Vašátko (86)
Jaroslav Prošvic (76)

Eliška Marie Petráňová
Anna Štěpánková

Adéla Štěrbová
Elen Bašová

Matyáš Hájek
Alice Palánová
Adéla Zaňková

Karolína Zástěrová
Vítězslav Zilvar

KULTURNÍ POZVÁNKY

Sobota 7. prosince, 8:00 – 11:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Celostátní výstava králíků Činčila velká
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 15. prosince, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

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

VÝSTAVY

Neděle 1. prosince, 18:00 hodin, kostel sv. Mikuláše v Týništi n. Orl.

Adventní koncert
Vystoupí Bohuš Matuš, Michaela Nosková a Gábina Goldová. Výtěžek putuje do Geri-
atrického centra a občanského sdružení Lumen 11 na podporu školství. Pořádá David 
Novotný za podpory Královéhradeckého kraje a farnosti v Týništi nad Orlicí.

Pondělí 2. prosince, 18:00 hodin, sál ZUŠ

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

Neděle 8. prosince, 17:00 hodin, kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí
Adventní koncert žáků ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Úterý 10. prosince, 15:00 hodin, Klub důchodců

Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 16. prosince, 18:00 hodin, sál městského kina v Týništi nad Orlicí

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

Neděle 22. prosince, 15:00 hodin, kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí

Vánoce hrajou glórijá
Vánoční koncert populárního zpěváka Petra Kotvalda.
Jako hosté vystoupí sólisté České filharmonie a dětský pěvecký sbor Kvítek ZUŠ F.I.Tůmy
z Kostelce nad Orlicí. Vstupné: v předprodeji 180,-Kč na místě 220,-Kč
Předprodej probíhá v kanceláři Kulturního centra v hotelu Orlice. Pořádá Kulturní cent-
rum města Týniště nad Orlicí.

Úterý 25. prosince, 10:00 hodin, kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční - orchestr, sbor a sólisté ZUŠ 

KONCERT

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému úřadu v Týništi 
nad Orlicí, paní Sekyrové a Křišťano-
vé, za dárky a přání k mým naroze-
ninám.

Milada Kaucká

Akce souborů ze základní umělecké školy
Dixilandu Black Buřiňos se dostalo dalšího velkého ocenění. Bude hlavním hostem 
na vánočních koncertech Big bandu Aldis Hradec Králové a to v roce, kdy si tento 
big band pod současným vedením Jiřího Pavlíka připomíná 30. výročí obnovené 
tradice velkého swingového orchestru. V pondělí 9. 12. v Kongresovém centru ALDIS 
v Hradci Králové, 12. 12. (čtvrtek) v Domě kultury Koruna v Hořicích a v sobotu 14. 
12. v Jiráskově divadle v Novém Bydžově můžete tedy kromě Big bandu Aldis slyšet i 
muziku v podání dixilandu Black Buřiňos.

Mladý týnišťský big band se pro změnu představí s Rychnovským dětským sborem na 
několika vánočních koncertech. Turné začíná dvěma výchovnými koncerty ve Dvoře 
Králové (27. 11.), dále pokračuje vánočním koncertem v Rychnově nad Kněžnou (5.12 
v 18. hod.) a vyvrcholí společným vystoupením v Opočně 15. 12. od 19. hodin.
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KULTURNÍ POZVÁNKY

Neděle 1. prosince, 15:00 hodin, zahrada ZUŠ
Vánoce v zahradě 
Se svojí rodinou a blízkými můžete prožít krásné odpoledne, vypustit všední starosti, 
nasát vůni koláčků a medoviny, zakoupit si drobné dárečky, společně se zapojit do 
tvořivých prací, zhlédnout výstavu „Pod širým nebem“ a to vše za doprovodu kulturního 
programu. Pořádá ZUŠ.

Neděle 1. prosince, 17:00 hodin, Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí
Rozsvícení vánočního stromečku
spojené se společným vystoupením ZUŠ, MŠ Město a MŠ U Dubu

Neděle 8. prosince, 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.

Čtvrtek 12. prosince, 13:30 a 15:00 hodin, sál ZUŠ
Vánoční besídka tanečního oboru ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pátek 13. prosince, 17:00 hodin, sál ZUŠ
Vánoční besídka literárně dramatického oboru ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 15. prosince, od 15:00 hodin, DDM Sluníčko
Andělské zvonění
Akce pro malé i velké občany našeho města.Pořádá DDM Sluníčko.

Neděle 22. prosince, 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.

Úterý 31. prosince, 18:00 hodin, Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí
Silvestrovský slavnostní večer
Program: Projev starosty města a novoroční přípitek

JINÉ AKCE

BIG BAND ZVE

Minulý rok jsme tradiční 
Novoroční koncert Mladého 
týnišťského big bandu 
nepořádali, jelikož jsme spolu 
s Rychnovským dětským 
sborem křtili nové CD – 
Swingové vánoční hody.

O letošním adventu 
absolvujeme šňůru 
vánočních koncertů, chcete-
li turné, se sborem (27. 11. -  
Dvůr Králové nad Labem, 5. 
12. -  Rychnov nad Kněžnou 
a 15. 12. -  Opočno), ale na 
Novoroční koncert do našeho 
města se těšíme.

Vzhledem k přestavbě 
týnišťského divadla se 
koncert přesune do sálu 
místního kina. Kapacita sálu 
je menší, proto uspořádáme 
ve stejný den (12. ledna) 
hned koncerty dva (od 14 
hod. a od 17. hod).

Na co se můžete těšit? 
Samozřejmě na big band, ale 
chybět nebude ani zpěvák 
Martin Růža. Jako speciální 
host letošního Novoročního 
koncertu vystoupí zpěvačka 
Leona Machálková.

Co nejsrdečněji Vás tedy 
zveme na Novoroční 
koncert Mladého 
týnišťského big bandu, 
Leony Machálkové a 
Martina Růži, který se 
bude konat 12. ledna 2014 
v týnišťském kině. První 
koncert se rozezní od 14. 
hodin a druhý začne od 17. 
hodin. Vstupné činí 120 Kč. 
Předprodej bude zahájen 
od 2. prosince 2013 v 
Základní umělecké škole. 

Tel: 494 371 513, 
775 188 450

Leona Machálková 
Narodila se ve Zlíně. Od roku 1991 
působí v Praze, kde začínala v rádiích a 
posléze v divadle Semafor. V začátcích 
se prosadila jako muzikálová zpěvačka. 
Vystupovala nebo stále účinkuje např. 
v muzikálech Dracula, Jesus Christ 
Superstar, West Side Story, Mise, Monte 
Christo, Les Misérables (Bídníci), Jekyll 
a Hyde, Robin Hood, Hamlet a dalších. 
Vydala i svá sólová alba, za které 
dostala zlaté i platinové desky. Aktivně 
koncertuje s popovým, přednesovým 
i jazzovým repertoárem se svojí 
kapelou. Pravidelně spolupracuje s 
mnoha špičkovými hudebními tělesy, 
např. s Big Bandem Felixe Slováčka, 
s Boom Bandem, s Pájky Pájk Martina 
Kumžáka, s Orchestrem Státní opery 
Praha, se Zlínskou a Královéhradeckou 
filharmonií a dalšími.

Martin Růža
Pochází z Praskačky u Hradce Králové. 
Navštěvoval ZUŠ Habrmanova v HK, 
kde se učil sedm let hře na klavír a pět let 
na klarinet. V patnácti letech nastupuje 
do prvních školních (ZUŠ Na Střezině) i 
neškolních kapel, např. Lemuří HRAnol 
nebo Trifolium. Postupně začínal 
zpívat s big bandy - STO na Drezíně, 
Mladý týnišťský Big Band, JH Big Band, 
Factorial Orchestra a hostuje v dalších 
regionálních kapelách. Během studia 
všeobecného gymnázia navštěvoval 
zpěv u Růženy Hanušové a posléze 
byl přijat na Pražskou konzervatoř. V 
roce 2009 si ho Václav Hybš vybral jako 
sólistu a odzpíval s orchestrem vánoční 
turné. Od roku 2010 začala spolupráce 
s TOP Dream Company, která pokračuje 
dosud. Martin v roce 2011 provedl s 
Mikrochorem argentinskou mši Misa 
Criolla od Ariela Ramíreze.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Městské policie
říjen 2013

Dne 2. 10. 2013 v 20:35 hod. 
telefonicky oznámila obyva-
telka jedné z obcí, že její nový 
soused pálí na svém pozemku 
oheň, přičemž s ohledem na 
velikost tohoto ohniště má 
důvodnou obavu o možný 
vznik požáru její nemovitosti. 
Na místě bylo strážníkem zjiš-
těno, že na otevřeném ohništi 
byla v rámci úklidu pozemku 

pálena pouze dřevní hmota, ohniště bylo pod dozorem do-
spělé osoby a vzdálenost ohniště od okolních nemovitostí 
byla dostatečná. Mimo uvedené byla do místa pálení ohně 
dotažena hadice pro případné hašení. Přestupkové jednání 
nebylo strážníkem zjištěno. Osoby pálící oheň byly strážníkem 
vyzvány, aby dřevní odpad nebyl spalován na nepřiměřeně 
velkém ohništi.
Dne 7. 10. 2013 v 14:45 hod. byli v rámci hlídkové činnosti 
strážníci kontaktováni občanem města Týniště nad Orlicí, že 
cestou ze zaměstnání nalezl peněženku s doklady. Nalezené 
věci byly následně vráceny majiteli.
Dne 14. 10. 2013 v 20:00 hod. bylo telefonicky oznámeno, 
že směrem ke kotelně v ulici Na Bělidle je pronásledován po-
dezřelý muž, který se před tím pohyboval v jednom vchodě 
panelového domu v ul. Na Bělidle a zde prohledával botníky. 
Strážníky byl na udaném místě zastižen zmateně se chovající 
muž, který nemohl hodnověrným způsobem prokázat svou 
totožnost. Z tohoto důvodu byl strážníky předveden na slu-
žebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Zde bylo zjištěno, že se 
jedná o muže z Třebechovic pod Orebem, žijícího podivínským 

způsobem života. Věc byla řešena domluvou, muž byl násled-
ně propuštěn.
Dne 18. 10. 2013 v 15:30 hod. bylo přijato oznámení, že v 
okolí bývalé vodárenské věže v ulici T. G. Masaryka se pohy-
buje podezřelý muž, který si z prostor restaurace U Věže vy-
koulel popelnici a tuto začal prohledávat. Následně odešel k 
nedalekému bytovému domu a počal vybírat reklamní letáky 
z poštovních schránek. Na místě byl strážníkem zastižen muž 
z Třebechovic pod Orebem, který byl městskou policií řešen 
již dne 14.10. 2013. Strážníkem mu bylo doporučeno opustit 
Týniště a pod dohledem odcestoval do místa bydliště.
Dne 21. 10. 2013 v 15:35 hod. byl v ulici Smetanova strážní-
ky odchycen volně pobíhající pes plemene border kolie. Dle 
známky na obojku byla ustanovena a vyrozuměna majitelka z 
Albrechtic nad Orlicí. Záležitost byla řešena domluvou.
Dne 27. 10. 2013 v 01:15 hod. oznámil barman Murphys 
baru na Mírovém náměstí, že do baru se dostavil silně pod-
napilý host a nechce pochopit, že z důvodu jeho podnapilosti 
mu nebude podán alkoholický nápoj a proto zde obtěžuje. Na 
místě bylo zjištěno, že se nejedná o nově příchozího hosta, ale 
o muže, který vypil několik piv v uplynulých dvou hodinách 
v uvedeném baru. Muž nejevil známky silné podnapilosti a i 
dle sdělení přítomných hostů se nechoval nevhodně a nikoho 
neobtěžoval. Oznámení mělo být způsobem řešení verbálního 
konfliktu mezi jmenovanými. Oba aktéři byli strážníky vyzváni 
k zachování pokojného stavua věc dále nebyla řešena.  
Dne 27. 10. 2013 v 06:35 hod. bylo přijato oznámení, že před 
výjezdem ze dvora rodinného domu v ulici Kpt. V. Opatrného 
parkuje osobní vozidlo a tímto blokuje výjezd obyvatelům 
nemovitosti. Strážníky byl vyhledán řidič vozidla, vozidlo bylo 
přeparkováno a záležitost řešena blokovou pokutou. 

Martin Štěpánek
velitel MP 

PODĚKOVÁNÍ Z NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ve čtvrtek 17. října 2013 se uskutečnila na dětském oddělení 
Orlickoústecké nemocnice, a.s., beseda a autogramiáda hokejistů 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Celý program zahájilo zdařilé 
vystoupení žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí, kteří pod vedením 
pedagogů školy složili a zazpívali hokejistům vlastní písničku.

Do celé akce byli zapojeni žáci z oboru literárně-dramatického, kteří 
se postarali o text, hudbu složili učitelé školy, obrázky s hokejovou 
tématikou namalovali žáci výtvarného oddělení a na žáky oboru 
hudebního zůstalo vlastní zazpívání skladby.

Úsilí všech žáků a pedagogů bylo oceněno potleskem a poděkováním 
přítomných hokejistů: kapitána Václava Kočího, brankáře Dušana 
Salfického, trenéra Vladimíra Martince, přítomných zdravotníků, 
hospitalizovaných dětských pacientů, doprovodů i dalších 
návštěvníků akce. Největší odměnou byly společné fotografie, 
drobné klubové dárečky a podpisy sportovců.

Děkujeme touto cestou všem pedagogům a hlavně žákům 
ZUŠ Týniště nad Orlicí za profesionální a zároveň velice milé 
vystoupení.

Pedagogové a zdravotníci dětského oddělení Orlickoústecké 
nemocnice, a.s.
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V KŘIVICÍCH SE STÁLE NĚCO DĚJE

Blíží se konec roku a čtenářům, kteří jsou 
zvyklí číst na stránkách Zpravodaje zprá-
vy z Křivic, by se mohlo zdát, že se od 
léta u nás nic nedělo. Opak je ale prav-
dou. Chtěla bych tímto poděkovat hlav-
ně maminkám Jitce Dlabalové, Simoně 
Pechové, Ivě Kaucké a mnohým dalším, 
díky kterým jsme měli v Křivicích mož-
nost během celého roku zažít spousty 
zábavy. 

Po Sportovním dni, o kterém jsem ve 
Zpravodaji již psala, jsme měli v Křivicích 
Drakiádu. Sešlo se dost lidiček, takže, 
když draci vzlétli k nebi, bylo se na co 
dívat. Tentokrát byl sraz s draky na kop-
ci pod Křivinou a, protože počasí vyšlo 
skvěle, byla nádhera sledovat barevné 
draky na pozadí barevné podzimní pří-
rody. Děti si splnily i několik tématických 
úkolů a prožily krásné odpoledne na čer-
stvém vzduchu.

Za krátký čas nato se sešly křivické děti 
v místní bývalé škole, aby prožily pří-
jemné odpoledne a podvečer ve spo-

lečnosti strašidel, čarodějnic, pavouků 
a dalších tajemných bytostí. Nastal totiž 
čas pro tradiční Dýňování - pro někoho 
svátek Halloween. Byl připraven krásný 
program s nádechem záhad, ale nikdo 
z dětí se nemusel bát. Ve škole probíha-
ly dílničky, kde si děti mohly mimo jiné 
vyrobit své vlastní strašidýlko. Mezitím 
křivická strašidla a čarodějnice připra-
vily pro děti stezku odvahy. Pořadatelé 
k tomu využili místního dětského hřiš-
tě, které leží přímo vedle hřbitova, což 
bylo nyní jen ku prospěchu věci :-). Před 
hřbitovem byly rozestavěny rozsvícené 
dýně, na dětském hřišti byla připravena 
osvětlená stezka. Skládala se z jednotli-
vých stanovišť, kde děti potkávaly různé 
bytosti a plnily rozličné úkoly. Posledním 
úkolem bylo kouzelným zaklínadlem 
otevřít bránu hřiště, aby se děti dostaly 
v pořádku do svých domovů. Podařilo 
se to všem, takže mohu s klidným svě-
domím konstatovat, že na jaře, až sleze 
sníh, žádného kostlivce na hřišti nena-
jdeme :-).

Další akcí, při které jsme se všichni spo-
lečně sešli, bylo vyhlížení Svatého Marti-
na. Aby nám čekání rychleji utíkalo, byl 
připravený pestrý program a k příjem-
nému zakončení akce přispěl právě Sva-
tý Martin, který mezi nás opravdu přijel. 
Nepřivezl sice sníh, jak si jistě vzpomí-
náte, ale i tak to bylo setkání příjemné 
a vítané, protože naše děti mají tyto by-
tosti rády a všechny akce, které pro ně 
maminky z Křivic připravují, jsou vždy 
úspěšné a děti odcházejí domů pokaž-
dé se spoustou zážitků a s rozzářenýma 
očima.

Je fajn, že jsou mezi námi stále lidé, kteří 
věnují svůj čas přípravám akcí pro ostatní 
a je moc dobře, že se můžeme společně 
scházet a užívat si zábavu. Křivicím přeji 
v novém roce mnoho zdařilých společ-
ných setkání a všem čtenářům Zpra-
vodaje přeji, aby měli kolem sebe také 
spousty lidí, se kterými je jim dobře.

Za Křivice Jitka Mašková
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

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

Herna 15:00 - 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 12.12. 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 prosinec 2013

Další akce v prosinci. 
1.12. (Ne) Prodej občerstvení na VÁNOČNÍ ZAHRADĚ- nejlepší vánoční cukroví od našich maminek a babiček!
12.12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových 
knih)
12.12. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,  téma: zdobení perníčků a vánoční ozdoby z korálků a čajových pytlíčků
16.- 20.12. (Po-Pá) VÁNOCE v MC Ratolesti!!!
19.12. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Besídka pro maminky
23.12. - 31.12.  Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

Plánujeme:
• MIKULÁŠSKÁ nadílka pro všechny děti s loutkovým divadlem KOZLÍK!
• VYSTOUPENÍ dětí z MC Ratolest – Rolnička, Hejblíci, Angličtinka, Zvoneček
a Flétnička

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Každý přinese, co může dát, podle 
požehnání Hospodina, tvého Boha, 
který ti udělil.

5. Moj. 16.17

První adventní neděli vstupujeme do 
období příprav na vánoční svátky. Dnešní 
verš s nimi už trochu souvisí. Je o darech. 
Každý Izraelec se měl alespoň třikrát 
ročně objevit před tváří Hospodinovou: 
při slavení hodu beránka, svátků týdnů a 
svátků stánků. A neměl přijít s prázdnou. 
Měl s sebou přinést něco z toho, co mu 
Bůh nadělil. Malým dárkem ze svého 
stáda, obilí, vína či ovoce měl poděkovat 
Bohu za jeho velké dary: za to, že vyvedl 
svůj lid z egyptského otroctví a že jej 
každý den sytí a zachovává.

Jsme na tom podobně jako Izraelci. 
Kdysi jsme byli otroci, spoutaní svými 
závislostmi, vinami, ztrátami a strachem. 
Ale Bůh nás osvobodil a otevřel před 

námi nový prostor k životu v Kristově 
společenství. Po celý rok nám také žehná 
v oblasti hmotných statků. S vděčností 
přinášejme Bohu alespoň střípky z toho, 
co nám daroval: z lásky, odpuštění, z věcí 
potřebných k životu. Do kostela můžeme 
najít cestu i častěji než třikrát ročně, i 
když vděčnost můžeme projevovat i 
mimo kostel, mimo církevní prostředí. 
Nešetřeme si ji jen na Štědrý večer. 
Takové „malé Vánoce“ můžeme slavit 
každý den.

Dobrý Bože, prosíme, uč naše uši trpělivě 
naslouchat, ústa laskavě hovořit a ruce 
štědře dávat. Amen.

Píseň:
1. Navštiv nás Kriste žádoucí, Pane světa 
všemohoucí, dej nám se v srdci poznati, 
bez hrůzy tebe čekati.
2. Dej nám žití, vykoupení, život věčný, 
oslavený. Věčný, jenž jsi u věčnosti, zbav 

bídy, dej své radosti.
3. Chvála Bohu Otci, Synu milému, 
svatému Duchu, vše jednomu Hospodinu, 
jenž svým dává žádost čistou.
4. Jakož byla od věčnosti, bude na věky 
v radosti mezi námi bez žalosti, a to vše 
z Boží milosti.
Píseň č. 259 z Evangelického zpěvníku 
(text podle starší modlitby M. Jan Hus)

Srdečně zveme na shromáždění v prosinci 
(modlitebna ČCE, ul. V. Opatrného 58):
8.12. – od 10:30 h bohoslužby s nedělní 
školou pro děti, káže: br. farář Marek 
Bárta z Náchoda, od 16 h Zpívání rodin 
s dětmi
25.12. – od 10:30 h bohoslužby s večeří 
Páně

Připravil Jaroslav Matuška
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Milí čtenáři, rozhovor, který vám přináší toto vydání Zpravodaje, je dalším 
důkazem toho, že i v dnešní nejisté době se najdou odvážlivci, kteří se pus-
tí do podnikání a splní si tím tak svůj sen či sen osoby sobě nejmilejší. V mi-
nulém čísle jsem vás seznámila se začínající podnikatelkou paní Monikou 
Gavulovou, dnes si můžete přečíst rozhovor s panem Jiřím Uhnavým. Ten 
sice provozuje svůj obchod již rok (byl otevřen v listopadu 2012), ale stále 
ještě se dá hovořit o živnosti v začátcích. Jiří Uhnavý je majitelem obchodu 
Papír-Hračky Klára a jak je z názvu patrné, v provozu mu pomáhá životní 
partnerka slečna Klára Slezáková. Obchůdek je na první pohled sice ma-
ličký, ale, jak jsem sama zjistila, nabízí veliké množství zboží, které čeká 
právě na vás....

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU

Co konkrétně zákazníkům můžete nabíd-
nout?
Nabízíme veškerý sortiment papírenského 
zboží a hraček. Skladem máme spousty po-
ložek, ale reagujeme pružně i na poptávku 
zákazníků a obratem objednáváme to, co si 
aktuálně přejí. Náš obchod je také sběrným 
místem pro vyvolávání fotografií. Ze svých
fotografií si mohou u nás lidé nechat udělat
i obraz na plátno. Zajišťujeme výrobu razítek 
a také provozujeme službu plnění tonerů 
do tiskáren. Prodáváme i spousty materiálů 
pro různá tvoření a výtvarné techniky. Co se 
týče sortimentu hraček, domnívám se, že i 
po této stránce dokážeme zákazníky uspo-
kojit. Nabízíme hračky pro děti nejmenší i ty 
větší, máme skladem spousty stolních her. 
Na své si přijdou i sběratelé leteckých mo-
delů. Sami doplňujeme zboží o „hity známé 
z televizních reklam“, dále objednáváme dle 
přání zákazníků. Aktuálně nabízíme spousty 
hraček a papírenského zboží pro vánoční čas, 
ať už se jedná o dekorace, balící potřeby či 
samotné dárky. Je toho spousty, co můžeme 
nabídnout.

Jak se podniká v dnešní době (všude zmi-
ňovaná hospodářská krize) a jak se podni-
ká v Týništi - na Týnišťsku?
Jelikož mám obchod otevřený rok, je ještě 
brzy na nějaké hodnocení. Jsem ale moc 
rád, že k nám chodí zákazníci, kteří byli zvyklí 
nakupovat v dnes již zrušeném obchodě na 
náměstí, kde má přítelkyně dříve prodávala. 
Obchod se ale zavíral a Klářin sen byl praco-
vat ve „vlastním“, tak jsme se do toho společ-
ně pustili. Zda to bylo správné rozhodnutí, 
ukáže teprve čas. Tímto děkuji těm, kteří k 
nám chodí nakupovat, a chtěl bych oslovit 
ty, kteří o nás ještě třeba nevědí nebo k nám 
neměli příležitost zavítat.
Co se týče hospodářské krize, ta je opravdu 
všudypřítomná. Na lidech je vidět, že nad in-
vesticemi přemýšlejí a o to víc mě těší, když 
se rozhodnou pro nákup zboží kvalitního 
a zdravotně nezávadného, které nabízíme, 
než, když podlehnou „tlaku doby“ a nakupují 
na internetu nebo u obchodníků, u nichž se 
nedá původ zboží ověřit. Asi nedokážeme být 
konkurenceschopní, co se týče ceny našeho 
zboží v porovnání s cenami ve velkých ob-

chodních řetězcích. Na druhou stranu ale, ty 
řetězce nejsou v Týništi, a pokud se zákazník 
vydá na nákup mimo své bydliště, konečná 
cena nakoupeného zboží se zvedá o položku 
vloženou do pohonných hmot, což zákazník 
stále ještě nevnímá. To by ale měl, neboť pak 
jsou naše ceny opravdu srovnatelné a navíc 
jsme v blízkosti pro případ jakéhokoliv dota-
zu či snad reklamace nebo výměny zboží, což 
je zase velké plus pro zákazníka.

Může se v dnešní době počítačů - nákup 
přes internet - uživit člověk i když prodej 
po internetu nenabízí? Vyžadují po vás zá-
kazníci (klienti) vznik webových stránek?
O uživení se snažíme, přeci jenom každý 
druh prodeje má své pro a proti, proto jsme 
kamennou prodejnu otevřeli. Zda se může-
me uživit, nejsem ještě schopen v současné 
době posoudit. O prodeji přes internet uva-
žujeme, uvidíme, co nám přinese budouc-
nost. Naši nabídku zboží naleznou zákazníci 
na facebooku a ceny se opravdu snažíme 
držet tak, abychom byli konkurenceschopní. 
Takže, zda se v dnešní době dokáže udržet 
kamenný obchod, ukáže čas. Já věřím, že po-
kud budeme mít věrné zákazníky, kteří nás 
budou doporučovat svým přátelům a zná-
mým, máme šanci a předem za ni děkuji.

Proč právě k Vám by měl zákazník zaví-
tat?
Klára se pohybuje v tomto oboru už opravdu 
dlouho, takže zákazník je u nás jak se říká v 
těch nejlepších rukou. Snažíme se držet krok 
s dobou, reagovat na aktuální novinky a těmi 
prodejnu zásobit. Rozhodně jsou pro nás 
přínosem přání zákazníků a i na jejich zákla-
dě objednáváme další zboží. Jsem přesvěd-
čen, že co se týče papírenského sortimentu, 
opravdu dokážeme uspokojit požadavky, 
když ne na 100 %, tak na 90 %, a zbytek také 
obratem doobjednáváme. Zejména mamin-
ky předškolních a školních dětí ocení, že 
nemusí za kvalitními pomůckami do školek 
a škol cestovat nikam daleko a mají vše ve 
svém městě. Vybavení do škol bylo sice aktu-
álním tématem na prázdniny a měsíc září, ale 
i během roku je potřeba doplňovat a budu 
rád, když si zákazníci vzpomenou na náš ob-
chod. Nyní nastává období, kdy se shánějí 

dárky pro naše nejbližší na Vánoce, a proto 
budu potěšen, když dají čtenáři Ježíškovi 
adresu mého obchodu.. :-). Do konce toho-
to roku je platná akce, kdy zákazník získává 
k nákupu slevu ve výši 10 %. Podmínkou je 
útrata v minimální výši 200 korun a zákazník 
musí předložit platný slevový kupon. Kupony 
byly rozdávány na různých místech v Týniš-
ti a nebo si je může zákazník vytisknout na 
facebooku. Rád bych také zmínil, že u nás je 
možné platit platební kartou, což málokdo ví. 
Otevřeno je od 7,30 až do 17 hodin bez po-
lední přestávky. Po celý rok vás rádi uvítáme, 
čeká na vás spousty kvalitního zboží a velmi 
příjemná obsluha - a to mám z první ruky :-). 

Děkuji panu Uhnavému, že si ve svém vytí-
ženém časovém harmonogramu našel chvi-
ličku na sepsání tohoto rozhovoru. Sami se 
můžete přesvědčit, že optimismus a dobrá 
nálada mu nechybí a to i díky tomu, že věří, 
že obchod Papír-Hračky Klára je pro vás pří-
nosem a bude se spolu se svojí partnerkou 
snažit, aby dokázali uspokojit vaše potřeby i 
v budoucnosti. Sama musím přispět se svou 
troškou do mlýna - když jsem v létě sháněla 
pro své děti plavecké brýle, šnorchl a plout-
ve, zamířila jsem právě do prodejny pana 
Uhnavého a byla jsem úspěšná. Čas, který 
bych strávila cestováním při shánění mimo 
město, jsem mohla krásně trávit s dětmi u 
bazénu. Patřím totiž mezi ty lidi, kteří nejezdí 
pro každou věc do Hradce Králové či do Rych-
nova nad Kněžnou, ale nejdřív se poptám 
v místních obchodech. A když nevím, kam 
se obrátit, jdu se nejdřív zeptat právě sem. 
Přeji příjemné nákupy a radostí rozsvícená 
očka vašich dětí u vánočního stromečku, kde 
najdou své vytoužené hračky třeba právě z 
obchodu Papír-Hračky Klára. Naleznete ho 
na adrese: 17. listopadu, Týniště nad Orlicí. 
Kontaktovat můžete slečnu Slezákovou i na 
mobilu - 604 472 086 nebo na emailové ad-
rese - klarus.slezakova@seznam.cz. 

Jitka Mašková
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DEN VETERÁNŮ

Den válečných veteránů je úctou a slušností

Uctění památky obětem válek proběhlo v pondělí 11. 
listopadu na pietním místě u památníku v Petrovicích. 
Zúčastnili se jej vojáci z místní Muniční základny a zástupci 
Městského úřadu v Týništi.

 Chtěl bych v následujícím textu připomenout něco, co se 
obecně této události týče.

Dle mého názoru je to dosti důležitý den. Zdá se mi ovšem, 
že většina lidí vlastně ani neví, jaký, proč a co se vlastně sluší. 
Byl nazván Dnem válečných veteránů a jeho symbolem se 
stal květ vlčího máku. Říká se totiž, že se vlčímu máku daří 
nejvíce na místech, kde leží hodně padlých. Tato tradice 
se vztahuje k 11. listopadu 1918, kdy v 11:00 vstoupilo 
v platnost uzavřené příměří, kterým skončila 1. světová 
válka. Ta byla svou ničivostí do té doby zcela unikátní a 
měla být koncem všech válek, což se bohužel nesplnilo 
a mnohem horší válka vypukla dvacet let poté. Nicméně 
od té doby je vždy 11. listopad v zemích spadajících do 
západního civilizačního světa dnem válečných veteránů. 
Obyvatelé si připomínají své padlé, nejenom z 1. světové 
války, ale i ze všech ostatních. Jde o vzdání holdu těm, 
kteří riskovali, a mnohdy přišli o své životy v konfliktech, 
do kterých je vyslaly jejich vlády.

V České republice se tento svátek slaví od roku 2001. 
Stále si ovšem dle mého názoru hledá „své místo na 
slunci“. Jinak je tomu třeba ve Velké Británii, kde je tento 
den velmi uznávaný. Mohu osobně potvrdit z vlastní 
zkušenosti z nedávné návštěvy ostrovů. Stačilo zapnout 
televizi a přepnout na BBC. Její moderátoři i reportéři v 
ulicích měli už na konci října na klopách vlčí máky, které 
se tu prodávaly pomalu na každém kroku. Naše sdělovací 
prostředky o tom však informovaly pouze okrajově. Asi je 
více strhující naše slavná politika. Ale samozřejmě nechci 
jen kritizovat. Jednotlivých akcí se po celé zemi lidé snaží 
pořádat stále více a na veterány vzpomínají.

Mám obrovskou radost, že něco takového v naší republice 
probíhá a věřím, že je tím založena nová tradice. Možná 
jsem nemusel volit ani tolik slov, když to, co bych chtěl 
říct, nejlépe vyjadřuje titulek tohoto článku. Ale na závěr 
určitě neopomenu vyslovit svůj vlastní pocit a vzdát hold. 
Díky vám všem, kteří jste sloužili a položili své životy ve 
prospěch této země.

Libor Koldinský
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ZE STARÉHO TÝNIŠTĚ

V současné době probíhá rekonstrukce bu-
dovy divadla, na kterou naváže i úprava 
okolí na Tyršově náměstí. Součástí toho-
to prostoru byla kdysi chalupa, na jejímž 
místě dnes stojí bytový dům. Měla nejen 
pozoruhodnou historii, ale také zajímavé 
obyvatele.

Domek kališníka Jiříka Turka

Chalupa čp. 226 stála „mezi stodolami“ na 
dnešním Malém či Tyršově náměstí, obrá-
cena k němu svou podélnou stranou a v ní 
bylo i okno do sednice a vchod do síně. Má 
historii velmi zajímavou a pro Týniště velmi 
památnou.
Vystavěl si ji v roce 1707 Jiřík Turek na po-
zemku, který koupil od obce. Sám nebyl 
týnišťským rodákem, snad se přistěhoval z 
Třebechovic či odněkud z „Vrchů“, kde se to 
jméno vyskytovalo. Byl „domkářem a nádení-
kem“, kousek pole měl, vyznal se v řemesle 
tesařském a pracoval pro obec.
V roce 1718 byl Jiřík Turek spolu s Janem 
Skeříkem, Janem mladým Faltou a Antoní-
nem Dudkem obviněn ze čtení knih neka-
tolických. Nějakou dobu si pobyli ve vězení, 
brzy však byli propuštěni, odsouzeni jen k 
zaplacení pokuty, každý po 1 zlatém a 45 
krejcarech. Jiřík Turek ji podle obecních účtů 
zaplatil v roce 1719.
Brzy nato - po vydání dvorního dekretu v 
roce 1725 – byl zesílen tlak na „kacíře“ a také 
týnišťští „přestupníci pravé víry“ se dostali 
před soud. V roce 1730 zahájeno šetření pro-
ti Jiříku Turkovi, Janu Skeříkovi a jeho synu 
Františkovi, pocházejícím od Litomyšle, a 
proti Josefu Bašovi, synu Víta Baše z Křivic a 
všichni byli zajištěni vězením.
Snad Jiřík Turek byl z nich přestupníkem nej-
vážnějším, snad obci zvláště záleželo na tom, 
aby případ „kacířů“ sprovodila ze světa co 
nejrychleji. Jistě přitom spolupůsobila obava 
před sankcemi, jimiž hrozila městečku dřívěj-
ší privilegia i ohledy na katolickou vrchnost 
(v letech 1719 - 86 to byl František Filip Štern-
berk). Jisté je, že Jiřík Turek sběhl z městečka. 
Dokládá to zápis v purkrechtní knize, v němž 
stojí: „L.P. 1732 dne 21.Octob. vynašlo se, že 
jest Jiřík Turek, spolusoused zdejší, bez vě-
domosti ouřadu z městečka odešel a to skrz 
podezřelost z kacířstva. Jsouce ale naše měs-
tečko od slavných předkův vrchností milosti-
vých privilejemi nadané a zavázané, žádného 
souseda, který by naši víru samospasitelnou 
chtěl rušit, netrpěti – poněvadž ale on jakožto 
podezřelý z městečka odešel, tak jest se celá 
obec jeho domku ujala a k prodeji vystavila“.
Tehdy byl Turkův domek prodán Kristiánu 
Malému za 64 kop grošů míšeňských s tím, že 
polovinu závdavku složí obci a polovina, že 
bude určena na zřízení statue Panny Marie.
Že se však Jiřík Turek do městečka brzy zas 
vrátil, vysvítá ze záznamu Pelikánovy kroniky 
k roku 1733. „Téhož léta dosvědčují hrdelní 
spisy, zaměstnán byl úřad týnišťský vyšetřo-

váním Jiříka Turka pro kacířství zavězněné-
ho...“. 
O záležitosti týnišťských přestupníků pravé 
víry jednal apelační soud v Praze i králové-
hradecká konzistoř. Pelikán k roku 1734 uvá-
dí: „Vynesen je rozsudek nad Jiřím Turkem 
a Josefem Bašem 14. ledna, že onen čtvrt 
léta, tento 6 neděl v poutech a železích na 
obecním díle pracovati mají“. A snad trochu 
ironicky dodává: „Ubozí! Kdyby jim bylo na-
padlo odvolat se na sněm Basilejský, v němž 
vyznavači čeští učení pod obojí za pravé syny 
katolické církve vyhlášeni byli, mohli snad na 
potupě této ujíti“.
Tehdy ovšem Jiřík Turek již ve svém starém 
domku nebydlil, zůstával ne jako „soused“, 
ale jako „podruh“ někde v nájmu. Podle tý-
nišťských matrik v Týništi také v roce 1749 ze-
mřel stár 69 roků. Jeho druhá manželka Alž-
běta, se kterou se oženil v roce 1723 a která 
byla vdovou po Jiřím Málkovi, zesnula v roce 
1766 ve věku 70 let.
Kdysi Turkova chalupa přešla v roce 1755 
na syna Kristiána Malého, Václava, ševce a 
po jeho smrti na Václava Holiče, který si vzal 
vdovu po něm. To měl domek konskripční 
číslo 146 z prvního číslování stavení (prove-
deného v roce 1770). Dalším vlastníkem se 
stal syn zemřelého Václava Malého. Jmeno-
val se také Václav a byl také ševcem. V roce 
1808 náležel domek vdově Malé - a to měl již 
číslo popisné 226 z druhého číslování domů 
z roku 1805.
Za svého krátkého působení v Týništi v letech 
1835 - 41 bydlil v čísle popisném 226 městský 
syndikus, vlastenec Josef Vladimír Pelikán (žil 
v letech 1808 - 76). Byl členem obrozenecké 
skupiny královéhradecké, soustředěné kolem 
tiskaře a nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila, 
přítele spisovatele Václava Klimenta Klicpery, 
který ho tu i navštívil. Kolem roku 1880 tu zů-
stával truhlářský mistr Jan Chudý (narozen v 
Týništi 1823, zemřel 24.10.1884) s manželkou 
Alžbětou roz. Tláskalovou (narozena 1846 
ve Sněžném u Nového Města nad Metují) 
a s několika dětmi. Někdy kolem roku 1895 
koupil chalupu Václav Podzimek (7.10.1848 
až 30.9.1907). Byl rodákem z Albrechtic, 
jeho manželka Terezie žila v době 23.9.1847 
až 27.2.1915. Jako obuvník byl zaměstnán 
v Heřmanově Městci, kde bylo tehdy jakési 
obuvnické středisko. Když se zakoupil v Tý-
ništi, mistroval v továrně na boty firmy Kauf-

mann v Kostelci nad Orlicí. 
Kolem roku 1900 v Týništi likvidoval žid Falk 
svou „továrnu“ na boty. Mezi těmi, kdo se 
tehdy osamostatnili, byl i Václav Podzimek a 
domek čp. 266 se stal sídlem jeho podniku. 
Pracovali pro něj podomácku ševci z okol-
ních vesnic. Vydával jim již nakrájenou kůži a 
ostatní materiál a oni mu vozili na trakaři či 
nosili v nůši hotové botky. Václav Podzimek 
vedle třech dcer (Kristýny, Antonie, Josefy) 
měl tři syny. Josef se stal železničním úřed-
níkem. Alois, vyučený pekař a hrbatý Franti-
šek (30.9.1890 -14.10.1924), jenž vystudoval 
německou obchodní akademii a byl zdatným 
obchodníkem, zůstali v Týništi a po otcově 
smrti vedli dál jeho podnik. Počátkem první 
světové války se ohlásila veliká konjunktura 
v obuvnické výrobě a bratři Alois a František 
Podzimkovi se v roce 1915 pustili do stavby 
továrny na místě, kde předtím - 19.2.1913 - 
vyhořela „korábovna“ Ferdinanda Seiferta. V 
roce 1925 koupil tuto tehdy již nepracující 
továrnu Podzimkovu, Karel Čáslavský a zřídil 
tu koželužnu zpracující exotické kůže.
V té době - 1917 - prodali Podzimkovi domek 
čp. 266 kupci Karlu Voříškovi z náměstí čp. 
233, s jehož zahradou sousedil a získali při-
tom od Voříškovy rodiny „dvorec“ dříve plav-
ce Karla Podolského čp. 67 v Třebechovické 
(dnes Opatrného) ulici - aby ten zase brzy 
nato prodali Františku Vopršálovi, jenž tu zří-
dil továrnu na kůže a kožené zboží.
Chalupa Jiříkem Turkem vystavěná ve stavu 
celkem nezměněném se dočkala věku 250 
let. Byla zbourána až v roce 1958, aby učini-
la místo obytnému domu čp. 855 na Tyršově 
náměstí. Turkova chalupa měla ještě další za-
jímavost: týnišťský historik Ing. Alois Čapek 
našel na její půdě nejlépe zachované zařízení 
na sušení tabákových listů. Byly to dřevěné 
kolíky vrážené do hambalků krovů a slouží-
valy k upevnění šňůr, na něž se tabákový list 
při sušení navlékal. Pěstování tabáku v našem 
městečku je doloženo v letech 1683 až 1806 
a získalo mu i označení „tabákové Týniště“.
Čapkovo muzeum v Týništi nad Orlicí k in-
formaci svým spolupracovníkům a přátelům 
vydalo v listopadu 1975.

Ing. Jiří Zelenka       

Fotografie z archivu L. Koldinského: Na sním-
ku vlevo Turkova chalupa v roce 1956, pře-
psal  Bopta 2013
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

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

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
od neděle 1. 12. do úterý 3. 12., otevřeno v neděli 15 – 18.30, všední 
den od 8 do 18 hod.
Můžete zde načerpat vánoční inspiraci a pořídit si milé zbytečnosti, 
tradičně již i z rukou týnišťských tvořitelek. Těšit se můžete na svíčky, 
perníčky, ozdoby, přání, drátované doplňky, pedig, přírodní dekorace 
a další.

TVOŘENÍČKO - SCRAPBOOKING 
úterý 3. 12. od 17.30 hod. 
Zvýraznění vašich fotografií pomocí nejrůznějšího materiálu, vhodné 
jako dárek nebo příprava jmenovek na dárky, na sváteční stůl či přá-
níček. Cena 30 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, pře-
dem.

MIKULÁŠSKÉ ČERTĚNÍ 
pátek 6. 12. v tělocvičně od 15 hod.
Sportovní hrátky o drobné ceny pro děti 1. – 5. třída. přijďte včas! Star-
tovné 10 Kč.

ÚTERNÍ PEDIG
úterý 10. 12.  od 17.30 hod.
Podvečerní dílna pro všechny zájemce o práci s přírodním materiálem. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena 40 Kč + spotřebovaný mate-
riál. Přihlaste se, prosím, předem.

NEBE, PEKLO, RÁJ
čtvrtek 12. 12. 17.30 – 19 hod.
Podvečerní akce mezi hodnými čerty a ještě hodnějšími anděly, která 
vede až do nebe za Sluníčkem. Cestou si můžete vyzkoušet naše úkoly, 
zazpívat si s anděly, upéct čertovské perníčky nebo pozdravit Lucifera. 
Vstupné 20 Kč.

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
Neděle 15. 12. 14.30 – 17.30
Odpolední akce pro děti s rodiči. Ve Sluníčku se sejdeme s ochutnáv-
kou cukroví, vánočním čajem či kávou na malé andělské tvoření, zvo-
nečkové dílničky a drobnými hrami pro děti i dospělé. Okolo 16.30 se 
potom vydáme v andělském průvodu do velkého sálu ZUŠ, kde pro-
běhne malé vánoční představení dětí z našich kroužků. Budeme rádi, 
když přijdete s jednoduchými kostýmy andělů (nejlépe použitelných 
i přes bundu na cestu městem). Vstupné je dobrovolné, u některých 
dílniček bude vybírán poplatek za materiál (maximálně 30 Kč celkem)

TVOŘENÍČKO – FIMO
úterý 17. 12. od 17.30 hod.
Poslední šance na dárečky na poslední chvíli, originální lžičky nebo pří-
věsky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, pře-
dem.

VÁNOČNÍ TURNAJ V DOBBLE na 3 způsoby
středa 18. 12.  od 16 hod.
Nejrychleji vysvětlená pravidla, za minutu můžete hrát! Startovné 20 
Kč.

Program akcí na měsíc prosinec Proběhlo...

STRAŠIDELNÉ SLUNÍČKO

Téměř desetiletou tradici má Strašidelný dům, kdy 
se celé Sluníčko promění předposlední říjnový 
den v doupě opravdu strašidelných bytostí a 
kdy nejeden dospělý má pocit, že dojít na konec 
není v jeho silách. Na strašidla si hrají vedoucí 
a kamarádi, kteří přípravám obětují nejednu 
chvilku a výsledek pak stojí za to. Atmosféra je 
samozřejmě doladěna temnotou, zvukovými 
efekty a především nadšením aktérů, které na 
fotkách úplně zachytit nelze. Vstup byl doporučen 
pouze starším dětem a dospělým, pro malé děti 
tato akce určena nebyla.

O den později se letos již popáté konalo 
Město plné strašidel, kdy jsou naopak pozvána 
strašidýlka hodná a přátelská, většinou z našich 
luhů, hájů a domovů. Na večerní procházce rodiče 
s dětmi mohli potkat vodníka, čerta, meluzínu, 
bílou paní, hejkala, bludičku nebo bezhlavého 

rytíře, který ovšem tentokrát přišel s hlavou. 
Na cestu jim svítily vlastní lampiónky a dýně 
vydlabané dětmi ve Sluníčku.

Kromě rodinné procházky se mohli starší zájemci 
přihlásit na šifrovací závod, kde 2-5ti členné hlídky 
luští zprávy, kam jít dál a jaké je správné heslo. 
Závod je samozřejmě na čas a nerozhodují ani tak 
rychlé nohy, ale bystrá hlava. Vítězi se letos stala 
trojice bojovníků ve složení Šárka Křišťáková, Petra 
Vaníková a Honza Vaník, která zvládla celou trať za 
21 minut.

Oba dva dny bylo venku příjemné podzimní 
počasí, které vždy ovlivňuje účast na podobných 
aktivitách. Na přání účastníků bude příští rok trasa 
malinko delší a strašidla stejně hodná jako letos.

Eva Jenčíková

Připravujeme...Pololetní prázdniny - Jarní 
prázdniny – Letní tábory

Přejeme vám pohodový předvánoční čas a těšíme 
se na setkání na některé z našich akcí.

Vaše Sluníčko
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CESTA DO BETLÉMA

Snad každý, kdo již někdy zavítal do 
Svaté země a do Betléma, potvrdí, že 
návrat sem není pouhou návštěvou, 
ale návratem domů. I my jsme se vrátili 
a těšili na nový domov v Betlémě.

Čekáme v letištní hale v Ammánu. Noc 
je dlouhá a únavná. Právě máme za 
sebou putování po Jordánsku, Sýrii 
a Libanonu. Vzpomínek je bezpočet 
a nadšení neutichá. Jenže ta únava... 
Zkoušíme zavřít oči a snad i spát, moc 
to nejde. Spravit náladu by nám možná 
mohlo jedno kapučíno. Jenže to čekání... 
Kapučíno je náhle tatam a čas, zdá 
se, nespěchá. Ne teď. Čím víc se TAM 
přibližujeme, je to náročnější. V tu chvíli 
jakoby jedna jordánská noc byla delší 
než šest let a čtyři měsíce jiného čekání. 
Otvírám jedno oko, druhé by ještě radši 
spalo. To první pozoruje začínající ruch 
v okolí našeho dočasného letištního 
přebývání, to druhé sleduje matně 
blikající písmenka na monitorech 
opodál. Konečně to naskočilo. Letíme, 
směr Izrael, směr Tel-Aviv!
Po dlouhých letištních procedurách 
konečně projíždíme svatým městem 
Jeruzalém a netrvá dlouho a město 

vánočního příběhu v Palestinské 
autonomní oblasti nás vítá. Připojujeme 
se k nové skupině a prvním místem 
našeho betlémského putování se 
stává Pole pastýřů na betlémském 
předměstí Beit Sahur. Na tomto místě 
pastýři přijali od anděla radostnou 
novinu o narození Božího dítěte, které 
se odehrálo nedaleko odtud – v centru 
všeho betlémského dění. Připadá mi, že 
dosud stále sním. Ba ne, sen se splnil a 
skutečná realita je tu. Budeme procházet 
Betlémem individuálně (!), napadlo mě. 
Mým velkým štěstím je, že mám k sobě 
někoho, kdo souhlasí. Loučíme se s 
Polem pastýřů a ještě se chvíli vezeme 
autobusem do obchodu se suvenýry 
patřícího místním křesťanům. Nákupem 
je chceme podpořit. Líbí se nám ručně 
zhotovené výrobky z vonícího olivového 
dřeva: růžence, křížky a hlavně malé či o 
kapku větší betlémy. Zamlouvají se mi 
také čajové hrnky s barevnými obrázky 
Betléma i dalších svatozemských měst 
nebo výmluvným nápisem „šalom.“ V 
obchodě nabízejí taky dobrá vína ze 
zdejších vinic. Hned je letím koštovat 
a hlavně kupovat. Nákupům jinak moc 

neholduji a tak už pokukuji, jak odtud 
vykročit „do světa“. 
Plni očekávání pokračujeme do středu 
Betléma, k bazilice Narození Páně, 
k mystickému místu s hvězdou. Z 
prostranství před bazilikou procházíme 
nizoučkým vchodem (120 cm) a 
skláníme se před tajemstvím, které 
chrám uchovává. K posvátné hvězdě je 
blízko a my se k ní dostáváme s laskavým 
dovolením místních v protisměru a 
nemusíme tak čekat na ono mimořádné 
betlémské setkání dlouho. Pomalu a 
jistě sestupujeme dolů a za okamžik 
pokládáme svoje ruce a především srdce 
na čtrnácticípou hvězdu naděje – na 
místo, kde se z Marie Panny narodil Ježíš 
Kristus. Jsme přímo u zdroje Vánoc! Je to 
pro nás velký dar. My se vrátíme...
Opravdu. Do jeskyně Narození opět 
směřujeme z Jeruzaléma, kde jsme 
strávili nezapomenutelný den s 
vlastním programem. V Jeruzalémě 
nasedáme do místního palestinského 
autobusu plného Arabů. Během jízdy 
městem přistupují na křižovatkách další 
domorodí pasažéři, takže je cesta veselá. 
Projíždíme někde podél Betléma, cestou 
nám dosud neznámou, čemuž se trochu 
divíme. To je přece jiná trasa než obvykle. 
Pohled na krajinu je zajímavý, ale... kde 
je Betlém a autobusové nádraží? Na 
konečné zastávce nás vítá místní taxikář. 
Naším přáním je vrátit se k vánoční 
hvězdě, prý jsme celkem daleko a máme 
se tam nechat odvézt. To se podařilo a 
my u ní klečíme znovu... 
Jsme tu. Vrátíme se zas? To přání si 
uchovávám v srdci a uvědomuji si, že tak 
jako nyní, můžeme do Betléma putovat 
dnes a denně. Putujeme spolu se 
všemi, které vnímáme jako dar, se vším, 
co jsme, máme i nemáme. Se všemi 
starostmi i radostmi, o Vánocích i mimo 
ně. Při tomto putování nechť je vždy 
naším cílem Betlém jako domov lásky, 
naděje, přátelství, porozumění, radosti 
a dobroty.

Veronika Čepelková, Týniště nad Orlicí/
foto: archiv autorky

CVIČENÍ PILATES S VELKÝMI MÍČI
Zveme  vás na pravidelné hodiny cvičení pilates  na VELKÝCH MÍČÍCH. 

Chcete si zpevnit postavu, opticky zeštíhlet, odstranit bolesti hlavy a zad, přijďte si s námi zacvičit!
Kde: SPOJOVACÍ SÁL ZŠ Týniště nad Orlicí

Kdy: KAŽDOU STŘEDU od 18,00 hodin, začátek 9. října 2013

Těšíme se na Vás! 
Přihlášky a informace na tel: 773 769 960 

Natálie Beková a Renata Beková
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BOWLINGOVÁ LIGA SLAVÍ 10 LET

Již 10 let se v Týništi nad Orlicí hraje amatérská bowlingová 
liga, a to v prostorech bývalého Agrozetu v budově naproti 
vlakovému nádraží. Soutěž je ryze amatérská a je rozdělena 
do tří výkonnostních skupin - Extraliga, Liga, Přebor. Soutěží 
letos celkem 23 týmů a během soutěže zasáhne do hry 100 
- 120 hráčů za sezonu. Výsledky zápasů, průměry jednotlivců 
a bodové tabulky jednotlivých skupin jsou na webových 
stránkách Bowlingové herny. Hraje se většinou v pondělí 
a ve středu od 18 hodin. V ostatní hodiny a dny je bowling 
otevřený veřejnosti dle provozních hodin nebo dohody s 
provozovatelem. 
Samotné koulení probíhá v čistém nekuřáckém prostředí 
s dostatečně širokou nabídkou občerstvení. Soukromá 
bowlingová herna pozitivně rozšiřuje sportovní nabídky v 
Týništi nad Orlicí a její velkou přednost vidím v tom, že nabízí 
sportovní příležitost ve formě oblíbené soutěže pro pravidelné 
hráče a zároveň možnost nárazového zakoulení si s přáteli, 
rodinou. Průběžné výsledky družstev a jednotlivců najdete na 
stránkách www.bowlingtyniste.cz

Pavel Nadrchal,  místostarosta

MŠ DUB

Bramborové odpoledne

Na konci měsíce října proběhlo na zahradě  MŠ U Dubu 
bramborové odpoledne.  Odpoledne plné soutěží a tvořivostí 
a též pečených brambor z ohniště, které bylo připraveno 
na zahradě. Pro mnohé děti to byl velký zážitek jíst takto 
připravenou bramboru. A jelikož žádná nezbyla, svědčí to o 
tom, že všem chutnalo.  Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do 
soutěží a podpořili tak svoje děti a  budeme doufat, že se příští 
rok opět všichni sejdeme  a užijeme si to jako letos.

Jana Šípková

OTEVŘENÍ GALERIE

Ve středu 13. listopadu od 17 hodin úspěšně proběhlo 
slavnostní otevření Galerie Jaroslava Dostála na adrese 
Komenského 333. Do nevelkých přilehlých prostor galerie se 
vměstnalo neskutečné množství šedesáti návštěvníků. Jsme 
rádi, že akce vzbudila zájem. Jednalo se o příjemnou akci, 
pojatou jako neformální sousedské setkání při skleničce vína 
a něčeho dobrého k zakousnutí, spojené s prohlídkou nové 
galerie.

Část pohoštění ve formě výtečných řízků poskytl pro akci 
jako sponzorský příspěvek pan Josef Vlček, za což mu moc 
děkujeme. Dále děkujeme kavárně Café koloniál za zapůjčení 
nádobí a poskytnutí azylu i po zavírací hodině a květinářství 
Jasmína za poskytnutou květinovou výzdobu. Těšíme se na 
další zájemce o prohlídku naší galerie, které rádi přivítáme. 
Otevření galerie bude prozatím na základě telefonické 
dohody na telefonu 602 144 832, nebo se zastavte domluvit v 
realitní kanceláři REALITY RYCHNOVSKO v sousedství. V galerii 
je aktuálně k vidění 115 prací Jaroslava Dostála a 50 prací 
jiných místních autorů.

Na vaši návštěvu se těší Štěpán Tomašík

Fotogalerii naleznete na poslední straně obálky 
(foto Jakub Tomašík )

PŘIPOMENUTÍ

Není od věci si připomenout

Možná si řeknete, proč to píšu, proč vás touto notoricky známou 
skutečností budu zatěžovat? Vysvětlení mám jednoduché. 
Požádal mě o to můj dobrý kamarád, který byl vcelku hodně 
znepokojený s chováním účastníků silničního provozu v naší 
městské části U Dubu. A když mi pár situací, kterých se stal 
přímým účastníkem, popsal, ani se jeho zájmu o šíření osvěty 
nedivím. 
V dnešní uspěchané době často zapomínáme na jedno 
ze základních pravidel v silničním provozu na pozemních 
komunikacích, které jsme se učili již na základní škole, popř. 
autoškole. Jde o „PŘEDNOST ZPRAVA“ (známo i pod vžitým 
názvem - pravidlo pravé ruky), která platí vždy, když není 
upravena přednost dopravním značením. V tomto případě 
MUSÍME dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava. 
Tedy toliko samotné strohé vysvětlení pravidla.
Jasněže je to jednoduché, ale když se někdy projeví třeba 
stres a spěch, které mají největší vliv na nepozornost, je hned 
k nehodě blíže. Proto si konkrétně v této městské lokalitě na 
toto jednoduché, leč důležité, pravidlo dejte pozor. Snad se 
nemýlím, ale je to na všech vnitřních komunikacích sídliště 
U Dubu, pokud se týče úpravy přednosti, jediný dopravní 
předpis.

Libor Koldinský
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TAJEMSTVÍ ZKRATKY MAS

Občas vykoukne z plakátů nebo z 
místního tisku a zve vás na veřejná 
setkání. Prý, Místní akční skupina. 
Pozůstatek akčního výboru nebo parta 
ekologů, ptá se hlouček před výlepní 
plochou. 

Ani jedno, vážení! Místní akční skupina, 
tzv. MAS (mělo by se říci Skupina pro 
místní akce) je obecně prospěšná 
společnost, která má za cíl stmelovat 
venkovský region, hýbat s ním a 
podporovat akce pro jeho rozvoj. Podle 
principu partnerství sdružuje drobné 
živnostníky, spolky nebo obce na svém 
území. Pořád ještě tápete? Zkusím to 
tedy jinak. 

V čem vám může být MAS užitečná?

Jste-li běžný občan, můžete se účastnit 
aktuálních projektů. Lidí, kteří chtějí 
předávat své životní zkušenosti dál, 
není nikdy dost. Využít se dá i bezplatné 
inzerce v rámci projektu Venkovská 
tržnice. Více na www.venkovskatrznice.
cz. Třeba přes tuto stránku najdete i nové 
pracovní uplatnění. Jako živnostníkovi 
vám umožní snáze získat odběratele 
pro zboží nebo služby, nebo naopak 
dodavatele toho, co potřebujete. 
Dokáže vás spojit se stejně zaměřenými 
lidmi. MAS vám pomůže zažádat o 
dotaci v právě probíhajících výzvách. 
Neoblíbenou administrativu udělá za 
vás a ještě vám poradí, s čím nejvíce 
uspějete. 

Sháníte prostory pro svou práci, 
potřebujete podporu obce? MAS je v 
kontaktu se všemi obcemi a mnoha 
jinými subjekty na svém území a může se 
ujmout role nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na Místní akční 
skupinu obracejí většinou pro pomoc při 
získání dotací. Platí tu ale stejné možnosti 
propojení s obcí, s obyvateli. Stačí se 
jen zeptat. Toto platí pro neziskové 
organizace, drobné zemědělce a jiné.

Co nabízí MAS obcím? 

Obce na území MAS plánují společné 
aktivity a také žádají o finančníinefinanční
příspěvky z fondů EU. Nejdůležitější ale 
je spolupráce obcí navzájem. Když si 
jednotlivé obce „nestaví jen na vlastním 
písečku“, dají se zrealizovat větší projekty, 
které mají přínos pro více obyvatel. 
Proto MAS pracuje na společné strategii 
rozvoje. Když celý region táhne za jeden 
provaz, zvyšuje tím možnost opravdu se 
rozvíjet.

MAS je možno brát jako jednu z 

příležitostí, jak být aktivní ve své 
komunitě. Je hlasatelem nelhostejného 
přístupu vůči prostředí, ve kterém 
žijeme a vychováváme naše děti. Místní 
akční skupina bude ráda nápomocná při 
smysluplných činnostech. Je tady jedna 
podmínka – aktivní zájem řadových 
občanů i zástupců obcí. Bez lidí se pro 
lidi nedá nic dělat. Budeme-li čekat na 
„pečené holuby rovnou do ...“, pročekáme 
se ke hřbitovní zdi. 

V posledním strategickém období 
podpořila MAS NAD ORLICÍ 93 projektů, 
výše dotace celkem byla více jak 26 mil. 
Další strategické období 2015-2020 
nás teprve čeká. Přípravy jsou v plném 

proudu. Vyhodnocujeme ankety občanů 
a rozhovory se zastupiteli obcí. Nejen z 
těchto zdrojů zjišťujeme, co region nad 
Orlicí nejvíc pálí, co potřebuje v příštích 
letech řešit. Máte k tématu co říci? 
Uvítáme každého, kdo se chce zapojit. 
Přidáte se?

Více informací o nás na www.nadorlici.
cz

Za MAS NAD ORLICÍ 
BcA. Magda Zdena Schmidt

Foto: MC Ratolest - Budoucí nová okna 
byla podpořená dotací 126 tisíc korun. 

 
 

Geriatrické centrum 
oznamuje 

rozšíření pečovatelské služby  
 

Od 1. 1. 2014 bude pečovatelská služba poskytovat 
komplexní péči o seniory, osoby se zdravotním postižením 

a jejich domácnost 
každý den v době od 7,00 do 20 hodin 

 
Naším cílem je zajistit odbornou péči přímo v domácnosti 

klienta. 
 

 telefonní kontakt - 603 878 375 
 
 
Zároveň oznamujeme, že vzhledem k dlouhodobě malému zájmu o pobyt v 
denním stacionáři bude činnost této služby k 31. 1. 2014 ukončena.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zpráva o stavu prospěchu a  chování  v 1.čtvrtletí  
školního roku 2013/2014 na Základní škole v Týništi nad 

Orlicí. 

A) CELKOVÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Na pedagogické radě dne 18.11. 2013 bylo konstatováno, že 
počet žáků školy je 542. 

Počet tříd na  I. stupni  -  13 ,  počet žáků  -  286.
Počet tříd na II. stupni  -  12  , počet žáků  -  256
Průměr žáků na 1 třídu je 21,7. 
Počet oddělení školní družiny  - 4 ( počet dětí ve školní družině 
– 132 ) 
Počet pedagogických zaměstnanců – 38 
Počet provozních zaměstnanců – 15 
Počet vyvařovaných obědů – téměř 600

B ) VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBLAST  

Při projednávání prospěchu a chování žáků naší školy a 
porovnání s minulým rokem nebyly zjištěny větší odlišnosti 
v počtu neprospívajících žáků a ani v množství udělených 
kázeňských opatření. Na tak velké škole, z hlediska počtu 
žáků jsou některé sociálně patologické jevy celkem klasickou 
skutečností. Všichni učitele se snaží tyto negativní jevy 
minimalizovat, velice často s přispěním vás rodičů .Až do konce 
kalendářního roku naší škole v tomto směru pomáhá paní Mgr. 
Kamenická – školní psycholožka , která je dnešní den přítomna 
na naší škole od 16.15 do 17. hodin . Máte možnost ji navštívit 
v přízemí I. stupně a domluvit si s ní konzultaci vašeho dítěte 
. Rodiče žáků II. stupně , kteří ji nemohou zastihnout , mohou 
kontaktovat třídního učitele, který jim domluví schůzku. 
Konkrétní případy negativního chování žáků zde není možno 
popisovat, pouze vyjmenuji jevy , které se v naší škole vyskytují 
: skrytá absence , nošení tabákových výrobků do budovy 
školy , ničení školního majetku a  pozdní příchody do školy, to  
jsou ty nejčastější . Ve valné většině případů rodiče se školou 
spolupracují a snaží se přimět své děti k nápravě . 
V některých případech jsme nuceni a povinni kontaktovat 
Sociální odbor – péče o dítě v Kostelci nad Orlicí a také 
Policii České republiky , nebo dát návrh na umístění žáka do 
diagnostického ústavu v Hradci Králové. 

C ) MATERIÁLNĚ – TECHNICKÁ OBLAST . 

Od září 2013 , tzn. za 2 a půl měsíce bylo zakoupeno 32 křesel 
do učeben I. a II. stupně, dále byly zakoupeny další šatní 
skříňky pro žáky I. stupně . Bylo vyměněno  osvětlení na 1. 
patře II. stupně, kde bude o vánočních prázdninách provedena 
výmalba, oprava stěn a  obklady v šatnách I. stupně . Byly 
zakoupeny  2 kusy nerezových regálů do vývařovny. Do konce 
kalendářního roku bude provedena výměna rozhlasového 
pultu a výměna cca 50 reproduktorů v učebnách I. a II. stupně 
. 
Na rok 2014 je v plánu zakoupení výškově nastavitelného 
nábytku do dalších 2 učeben I. stupně , nakoupení dalších 
šatních skříněk pro žáky I. stupně, zakoupení multimediální 
techniky do další učebny na I. stupni. Také proběhne další 
rekonstrukce šaten na I. stupni.
Z investičních akcí , které financuje zřizovatel, je přislíbena
na léto 2014 rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně – cca 
– 800.000,-Kč . 

D) AKCE ŠKOLY OD PROSINCE DO DUBNA 2014 

3.12.   Schůzka rodičů vycházejících žáků 
4.-5.12.Ukázka 1. pomoci
4.12.   Knihovna – 5.B
5.12.   Knihovna – 5.A
6.12.   Memfis – 6.a 7. ročník – hudební vystoupení
18.12. Prezentace –Střední škola obchodu a služeb 
20.12. Zimní sportovní den 
prosinec -  školní kola olympiád 
8.1.     Přednáška – finanční gramotnost (  9. ročník )
16.1.   Zápis do 1. ročníku
20.1.   Kinder – tour – hudební vystoupení ( 1.-9.ročník ) 
22.2.-28.2. Lyžařský výcvik
březen – Klicperovo divadlo – HK ( 8.ročník ) 
24.4.  Schůzky s rodiči
25.4.  Sběr papíru
duben – školní kolo dopravní soutěže 

                                                                      Mgr. Milan Kajn
ředitel ZŠ Týniště n. Orl. 

TÝNIŠŤSKÁ DESÍTKA

Letos s rekordní účastí

Jako každoročně se k nám 28. října sjeli běžci z celé České 
republiky, ale i z Polska, na tradiční běžecký závod Týnišťská 
desítka. Letošní dvaadvacátý ročník se mohl pochlubit 
rekordní účastí, když se na jeho start postavilo 252 běžců. 
Hlavnímu závodu předcházel v devět hodin závod mládeže. 
O půl jedenácté se na start u sportovní haly U Dubu postavili 
přihlášení běžci a minutou ticha vzpomněli na běžce, trenéra a 
šéfredaktora Ivo Domanského, který loňský ročník moderoval 
a pár dní poté skonal.

Po startovním výstřelu se na trať za ideálního počasí vydali 
všichni účastníci. Velké překvapení čekalo na pořadatele, ale 
i přítomné diváky, když se po pár minutách vrátil na start 
velký favorit závodu Jiří Čivrný z Nového Města nad Metují, 
který musel „desítku“ vzdát kvůli svalovému zranění. Stejně 
jako v loňském roce počítali pořadatelé, že první běžci dorazí 

do cíle něco málo po půl hodině a předpověď se jim splnila. 
Jako první proťal pomyslnou cílovou pásku Matěj Trávníček z 
Nového Města na Moravě v čase 32:31, před druhým Kamilem 
Krunkou (32:41) také z Nového Města, ale nad Metují. Bronzový 
stupínek si vybojoval Lukáš Gdula z Pardubic (32:48). 

V ženách obhájila vítězství domácí Táňa Metelková, ale v dresu 
TJ Sokol Hradec Králové, časem 36:30, před Martou Fenclovou 
(36:49) z AC Pardubice a Denisou Kozákovou (39:14) z Hvězdy 
Pardubice. Tradičním účastníkem byl šestaosmdesátiletý Jiří 
Soukup z Hradce Králové, který porazil i o mnoho let mladší 
běžce. Poslední závodníci dobíhali do cíle po jedné hodině od 
startu.

Martin Šnajdr

Foto na druhé straně obálky 
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PODZIM V KŘIVICÍCH



OTEVŘENÍ GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA
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rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu bohae@seznam.cz  pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro 
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