
SPOLKAŘI SI PŘIPOMNĚLI VZNIK REPUBLIKY



Spolek přátel města Týniště nad Orlicí se rozhodl v letošním roce
přidat do seznamu svých akcí happening k oslavě svátku dne vzniku
samostatného československého státu. Vždyť se jedná o
nejdůležitější státní svátek v roce a naše věž je jen o pár let mladší
než naše republika. Pořádaný happening byl zároveň dnem uzavření
letošní výstavní sezóny ve věži.
Akci přálo počasí, byl slunný podzimní den. Členové spolku připravili
pro návštěvníky výstavu dobových fotografií instalovaných na
otočných válcích. Věž byla slavnostně ozdobena vlajkami a hrála

hudba z období první republiky. Pro každého bylo připraveno zdarma
drobné občerstvení. Dobovou atmosféru pomohli navodit členové
Klubu vojenské historie 1. praporu stráže obrany státu v dobových
uniformách se svým veteránem Praga. Michal Skalický s rodinou zase
přivezl své vyleštěné Aerovky. U věže se sešli fajn lidé, takže atmos-
féra byla bezvadná. Plánujeme z akce udělat tradici. Tak příští rok
přijďte také, nebudete litovat.

Štěpán Tomašík, jednatel spolku. 

OSLAVA SVÁTKU 28. ŘÍJNA U VODÁRENSKÉ VĚŽE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Čas k zastavení i darování

Celoroční blázinec a shon je u
většiny z nás pro letošek snad již
skoro za námi. Jelikož však víme, že
to zase za chvilku propukne
nanovo, tak určitě uznáte, že je
potřeba si na to trochu orazit a
nechat se unášet pouze milým,
srdečným a pozitivním vnímáním. K
tomu nám jistě může pomoci právě
nadcházející čas, čas adventu, čas
k zastavení a zamyšlení.

Adventem je po mnohá staletí
nazýváno období, kdy lid očekává a
připravuje se na narození Ježíše
Krista. Samotné slovo advent je
odvozeno z latinského "adventu" -
příchod. První informace o jeho
existenci, tedy o přípravné době na
Vánoce, pochází z druhé poloviny 4.
století ze Španělska a Galie. Od
Kristova narození se pak odvíjí
křesťanské chápání času.
Jednoznačně si myslím, že jde o
důležitý milník v dějinách lidstva. 

Advent, to je období, v němž
bychom měli být pokornější, což já
osobně považuji za jednu z

nejdůležitějších lidských vlastností.
Dnes bohužel pramálo používanou.
Měli bychom více rozmýšlet a
uvažovat o sobě a světě kolem
sebe. Možná více, než darovat na
Vánoce, o Štědrém dni, dárečky
nejbližším. Ve dnech adventu
bychom měli darovat kus sebe, kus
své pozornosti okolí a přátelům.
Najít si čas věnovat se starším
lidem, nemocným i strádajícím,
kterých v poslední době nejen u
nás, ale celkově ve světě, díky

válkám, přibývá. V těchto
adventních dnech se jednoduše
více věnovat jeden druhému.

V současnosti, když se řekne
advent, co se nám může vybavit?
Cokoli. Většinou vánoční trhy, doba
shánění dárků pod stromeček nebo
stres a nepříjemné pocity. Pro mě
advent znamená dobu, která je
odlišná od ostatních. Je to čas, kdy
se samozřejmě dokupují dárky,

ÚŘAD VSTŘÍCNÝ LIDEM

Starostka města Ing. Jana
Galbičková bude po dobu svého
čtyřletého působení usilovat o
moderní prezentaci městského
úřadu včetně úředníků, podporovat
jejich vzdělávání a profesionalitu,
prověřovat jejich rozhodnutí či s
tajemníkem městského úřadu
reagovat na stížnosti občanů vůči
zaměstnancům.  Od zaměstnanců
úřadu očekává následující:

1. Výkon veřejné správy je
považován za službu občanům.
2. Zaměstnanci úřadu dbají na
dobré jméno a pověst úřadu a usilují
o důvěru veřejnosti. 
3. Své úkoly a povinnosti plní s
maximální zodpovědností a co
nejefektivněji, ve shodě s právními
předpisy ČR a vnitřními předpisy
úřadu.
4. Při plnění svých povinností
zaměstnanci respektují principy
nadstranického jednání. 
5. Zaměstnanci úřadu si průběžně

doplňují znalosti z daného oboru. 
6. Uplatňují všechna opatření k
zajištění ochrany všech osobních dat
a jiných informací, se kterými
přichází do styku při výkonu své
práce.
7. Za svou práci nevyžadují ani
nepřijímají dary, úsluhy, laskavost či
jiná zvýhodnění. 
8. Nepřipustí, aby došlo ke střetu
soukromého zájmu s jejich
pracovním postavením. 
9. Přístupem k veřejnosti a
spolupracovníkům přispívají k

shání se vánoční stromeček, ale i
čas, který na nás dýchne pocitem
slavnosti, svátečnosti, kouzelného
a něčeho většího, než jsme někteří
z nás možná schopni pochopit.
Měla by to být doba lásky, štěstí,
přátelství, relaxace, pohody a
možná i tajných přání.

Asi nejsem sám, kdo už v září
vnímá letáky a reklamy obchodních
řetězců a čeká, který z nich nám
uprostřed babího léta nabídne jako
první bohaté a štědré Vánoce. Na

jednu stranu všechny obchodníky
chápu. Bez obratu není zisk, a proto
je potřeba začít s nabídkou co
nejdřív. Možná se nad touto
taktikou pousmějeme, ale určitě
nebudeme zpochybňovat, že v naší
kultuře to bez dárků nejsou „ty
správné“ Vánoce.

Nakonec již o těch prvních
Vánocích přinesli chudí pastýři
betlémští ze svých domovů sotva

narozenému Božímu Synu to, co
tam zrovna našli. Dárky tedy k
Vánocům neodmyslitelně patří.
Musí to však být za každou cenu
dárky „bohaté“? Nebyly snad v
počátcích této krásné tradice spíš
dárky „chudé“? Chudé, ale
upřímné? Co je na tom zvláštního?
Třeba to, že dnes mnoho lidí plánu-
je dárky, které doma nemají, a na
které nemají, a pro které jsou ochot-
ni se zadlužit. A pak tu chvilku
vánoční radosti musejí zaplatit
měsíci tvrdých splátek.

Stačí ale málo – zastavit se a
uvědomit si, že i v té nejchudší
domácnosti, i v tom nejprostším
lidském srdci se vždycky najde
něco, co druhému může udělat
radost. Bez půjček a bez dluhů.
Mysleme na to, až budeme řešit
vánoční nákupy, aby letošní Vánoce
mohly být opravdu „radostné“, i
když třeba nebudou „bohaté“. Asi
největším dárkem, který můžeme
poskytnout druhému, je čas. Je to
nenahraditelná věc, která nelze
však ani vrátit. Bohužel na to v
uspěchané době a honbě za penězi
nemyslíme. Chvíle, které strávíme
se svými blízkými, jsou každopádně
i darem pro nás. Právě pro tu
nevratnost.
Přeji vám, abyste prošli letošním
adventem v dobré pohodě, našli
svou cestu a pokud vám mohu
radit, vyrazte na ní hned, jak ji
najdete, neodkládejte první krok až
na Nový rok. Víte, jak to v Novém
roce chodí. Těžká hlava, těžké
nohy… a skutek utek.

Libor Koldinský 
šéfredaktor
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dobrému obrazu úřadu u veřejnosti. 
Veřejnost práci úředníků nevnímá
pozitivně a komplexně. Občan na
úřad přichází ve většině případů
vyřešit nějaký problém či dostat
radu. Ne vždy se podaří úředníkům
reagovat okamžitě, tak jak by si
občan, ale i zaměstnanec úřadu,
představoval. Složité zákony ČR, 30
denní zákonná lhůta na odpověď,
změna občanského zákoníku – to
vše ovlivňuje rychlost řešení.  Pevně
věřím, že i přes tyto překážky se
úředníci k vašim záležitostem
postaví „čelem“ a budou se snažit
vám v maximální míře vyjít vstříc. A
za to jim předem děkuji. 

Ing. Jana Galbičková
starostka

HORKÁ LINKA NA
STAROSTKU

Dalším neméně významným
komunikačním nástrojem nové
starostky je „Horká linka“. 
Slouží k elektronické komunikaci
občanů města Týniště a přilehlých
obcí se svou starostkou. Občané na
níže uvedené e-mailové adrese
mohou reagovat na ZÁVAŽNÉ jevy v
místě bydliště. Nelíbí se vám něco ve
městě? Dochází k znečišťování či
poškozování majetku města? Vzniká
někde černá skládka? Máte
problém s úředníky či zaměstnanci
města? Dochází k porušování
zákonů, městských vyhlášek apod?
Na tyto závažné podněty včetně
vašich přiložených fotografií bude
obratem reagovat v pracovních
dnech starostka města. 

Jak postupovat? 
1. Napsat e-mail na adresu:
galbickova@tyniste.cz
2. Do předmětu zprávy napsat
HORKÁ LINKA
3. Popsat stručně situaci, místo,
podepsat se
4. Přiložit fotografii
5. Odeslat
Tyto zprávy budou přednostně
řešeny a k vám se zpět dostane
elektronická odpověď ve formě
návrhu řešení od vedoucího
odboru, komise, výboru či
příslušného zaměstnance.
Dovolím si upozornit, že „Horká
linka“ neslouží k vyřizování si účtů
se sousedem, jakož i neřeší
závažnou trestnou činnost aj. V
tomto případě se obracejte přímo
Městskou policii nebo na Policii
ČR. 

MĚSTSKÉ A TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Pro zlepšení komunikace s
občany starostka města
připravuje v přízemí Městského
úřadu Týniště nad Orlicí zřídit od
ledna 2015 Městské a turistické
informační centrum. 
S tzv. „íčky“, jak se jim lidově říká,
jste se jistě měli možnost setkat
při vašich cestách po ČR.
Doposud turistické informace o
Týništi nad Orlicí podávalo
Městské a turistické centrum v
Kostelci nad Orlicí (za roční
úplatu) či v letní sezóně tuto
činnost zajišťoval Spolek přátel
města Týniště nad Orlicí ve
Vodárenské věži (zdarma).  
Cílem starostky není pouze
informovat turisty či nezůstávat
pozadu oproti ostatním městům v
ČR, které s „ičky“ mají dlouholeté
zkušenosti, nýbrž podávat
občanům informace ze strany
městského úřadu, usnadnit
starším občanům pohyb a
orientaci po městském úřadě,
přemístit Czech Point a podatelnu
do přízemí, prodávat Týnišťský
zpravodaj a vstupenky na akce
pořádané Kulturním centrem či
příspěvkovými organizacemi.
Občané zde budou moci hlasovat
či se vyjadřovat ke starostkou vyh-
lášeným anketám (v elektronické
podobě také na připravovaných
nových webových stránkách). 
A to vše proto, že váš názor je pro
nově zvolenou radu a
zastupitelstvo města velice
důležitý a chceme s ním dále
pracovat z hlediska rozvoje města
či z hlediska investičních a kul-
turních akcí. 
A kolik nás všechny bude zřízení
nového Městského a turistického
informačního centra stát?
Zakoupíme pouze jednu
informační tabuli - všem tak
známou z jiných měst:  „I“ na
zeleném podkladu. Vše ostatní je
v režii městského úřadu. 

RADA MĚSTA SE
PŘEDSTAVUJE

Rada obce je výkonným orgánem
obce v oblasti samostatné
působnosti a ze své činnosti
odpovídá zastupitelstvu obce. Radu
obce tvoří starosta, místostarostové

a další členové rady volení z řad
členů zastupitelstva obce. Rada je 5
- ti členná a schází se pravidelně dle
potřeby 1x za 14 dní. Její schůze jsou
neveřejné a řídí se Jednacím řádem.
Z jednání je pořízen zápis, který je
uložen na obecním úřadě k
nahlédnutí.

Radě obce je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření obce
podle schváleného rozpočtu,
provádět rozpočtová opatření 
b) rozhodovat ve věcech obce jako
jediného společníka obchodní
společnosti
c)) vydávat nařízení obce,
d) projednávat a řešit návrhy,
připomínky a podněty předložené jí
členy zastupitelstva 
e) stanovit rozdělení pravomocí v
obecním úřadu, zřizovat a rušit
odbory a oddělení  
f) na návrh tajemníka jmenovat a

odvolávat vedoucí odborů obecního
úřadu 
g) zřizovat a rušit komise rady obce,
jmenovat a odvolávat z funkce jejich
předsedy a členy
h) kontrolovat plnění úkolů obecním
úřadem a komisemi v oblasti
samostatné působnosti obce
ch) stanovit celkový počet
zaměstnanců obce v obecním úřadu

a v organizačních složkách obce
i) ukládat pokuty ve věcech
samostatné působnosti obce 
j) přezkoumávat na základě podnětů
opatření přijatá obecním úřadem a
komisemiIng. Jana Galbičková, 

starostka města

MUDr. Josef Otava, 
místostarosta

Pavel Nadrchal, 
místostarosta
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k) rozhodovat o uzavírání nájemních
smluv a smluv o výpůjčce
l) stanovit pravidla pro přijímání a
vyřizování petic a stížností
m) schvalovat organizační řád
obecního úřadu

CO NÁS ČEKÁ DO
KONCE ROKU 2014?

Doufáme, že mírná zima, která
minimálně zatíží rozpočet města v
oblasti údržby chodníků a komunikací
při úklidu sněhu. Pár dní také ještě
budeme muset vydržet rozkopané
chodníky, které na mnoha místech
procházejí rekonstrukcí, i když firmy
pracují i o víkendu. V těchto dnech se
také dokončuje rekonstrukce Nádražní
ulice a pomalu finišuje rekonstrukce
Kulturního centra. Dodělávají se další
drobné akce naplánované předchozím
zastupitelstvem. Aktuálně se také
začíná tvořit rozpočet na rok 2015.
Slibem starého zastupitelstva bylo
předat město fungující a bez dluhů. To
se nám podařilo a doufám, že v novém
zastupitelstvu navážeme na předchozí,
dle mého názoru, úspěšné roky.

Pavel Nadrchal, 
místostarosta

USNESENÍ č. 90
z jednání Rady města Týniště nad

Orlicí konané dne 20.10.2014

A) Schvaluje

1. Smlouvu o dílo s firmou AQUA
SERVIS, a.s., ve věci havarijní opravy
dešťové kanalizace v Křivicích, dle
cenové nabídky č. 140910 za cenu
496 924 Kč bez DPH.
2. Finanční odměnu pro členy
přestupkové komice p. Martina
Štěpánka, p. Bohuslava Forejtka, pí.
Ivanu Poláškovou a JUDr. Jindřicha
Urbánka za práci v komisi za rok 2014.
3. Smlouvu o zřízení a vymezení
služebnosti inženýrské sítě podle §
1267 a následného zákona č.
89/2012 Sb. OZ, ve prospěch
oprávněného:  Ing. Miroslav Mizera –
JSM Hradec Králové a povinným:
Město Týniště nad Orlicí.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě uzavřenou v
souladu s ustanovením § 1785 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., OZ, mezi
smluvními stranami: oprávněný Ing.
Miroslav Mizera – JSM Hradec Králové
a povinným: Město Týniště nad Orlicí.
5. Smlouvu o právu provést stavbu
,,Rozšíření příjezdové komunikace na
p.č.2284/5, 2284/4 a 2284/1 v k.ú.
Týniště nad Orlicí pro zpřístupnění
průmyslové zóny mezi vlastníkem
pozemků: Město Týniště nad Orlicí a
investorem: Ing. Miroslav Mizera – JSM
Hradec Králové.
6. Paní Vlastimilu Špačkovou za člena
SVJ 51 Na Netřebě, Týniště nad Orlicí
od 1.11.2014.
7. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
517 21 na zvýšení počtu kontejnerů o 5
ks na sběr ošacení: nájemné 1 x 1500
Kč/rok a 4 x 750 Kč/ rok (Rašovice,
Křivice, Štěpánovsko, Petrovice nad
Orlicí).
8. Záměr prodeje  pozemku parc. č.
607/6 o výměře 87 m2 v k.ú. Týniště
nad Orlicí za cenu od 150 Kč/m2, který
je zapsán na listu vlastnictví 10001 u
Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou a
ukládá zveřejnit záměr na úřední desce
obecního úřadu a projednat v ZM.
9. Změnu závazného vztahu mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací
Městská knihovna: odpisový plán se
zvyšuje o částku Kč 16.755, celková
výše odpisů je Kč 26.247,00.
10. Městské knihovně Týniště nad
Orlicí vyplacení mimořádných odměn z
fondu odměn v částce Kč 9.000.
11. Příspěvkové organizaci Základní
škola Týniště nad Orlicí přesuny mezi
nákladovými účty rozpočtu dle přílohy.

12. Příspěvkové organizaci Mateřská
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí
přesuny mezi nákladovými účty
rozpočtu dle přílohy.
13. Navýšení rozpočtu příspěvkové
organizaci Geriatrické centrum Týniště
nad Orlicí o částku Kč 499.000,00.
Zvýšené příjmy organizace z
vykonávané pečovatelské služby
budou použity k nezbytným výdajům
organizace – viz příloha.
14. Příspěvkové organizaci Dům dětí a
mládeže Týniště nad Orlicí přesuny
mezi nákladovými účty rozpočtu dle
přílohy.
15. Základní umělecké škole odepsání
nedobytných pohledávek ve výši 3200
Kč, dle přílohy.
16. Povolení výjimky z počtu dětí v
Mateřské škole – Město na školní rok
2014/15 dle přiložené žádosti čj.
95/2014.
17. Prodloužení nájemní smlouvy pro
paní Marcelu Jandovou od 1.11.2014
do 31.10.2015.
18. Prodloužení nájemní smlouvy pro
paní Viktorii Kopeckou od 1.11.2014
do 31.10.2015.
19. Prodloužení nájemní smlouvy pro
paní Libuši Havlovou od 1.11.2014 do
31.10.2015.
20. Prodloužení nájemní smlouvy pro
pana Michala Jandu od 1.11.2014 do
31.10.2015.
21. Podepsaní nové nájemní smlouvy
pro paní Boženu Repčíkovou a paní
Janu Charvátovou od  1.12.2014 do
30.11.2017.
22. Dar Magistrátu města Svidník
ve formě knihy Týniště nad Orlicí –
město v lesích u příležitosti 70.
výročí úmrtí Vendelína Opatrného
na Dukle.
23. Rozpočtová opatření č. 44 –
49/2014.
24. Přidělení volného bytu 2 + 0
paní Pavle Pokorné od 1.12.2014.
25. Žádost manželů Vašatových ve
věci zhotovení dřevěné pergoly na
pozemku parc. č. 73/1 v k. ú.
Týniště nad Orlicí včetně oplocení
za podmínek uvedených v nájemní
smlouvě.
26. Uzavření smlouvy o dílo na zho-
tovení LHP na roky 2016 – 2025
Týniště nad Orlicí se zhotovitelem
LESPROJEKT VÝCHODNÍ ČECHY,
s.r.o., za cenu 360 Kč/ha bez DPH.

B) Zamítla

1. Převzetí movitých věcí propadlých
státu dle Oznámení Finančního úřadu
pro Královéhradecký kraj, územní
pracoviště v Rychnově nad Kněžnou,
Čj.:1236070/14/2712-25200-
607064.

C) Bere na vědomí 

1. Informaci o skutečném vývoji
daňových příjmů: porovnání roku
2014/2013.
2. Protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole v Mateřské škole – Město ze
dne 22.9.2014, včetně nápravy
zjištěných nedostatků ze dne
16.10.2014.
3. Ukončení nájmu nebytových prostor
v Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí
pro kancelář o.s. JOB. 

D) Ukládá

1. Místostarostovi města Pavlu
Nadrchalovi zúčastnit se akce
Týnišťská desítka.

Ing. Jaroslav Matička       Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva

města Týniště nad Orlicí
konaného dne 3.11.2014 

A) Volí podle § 84, odst. 2, písmeno
m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v

platném znění

1. Starostku města:  
Ing. Galbičkovou Janu
která je pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněná (§ 84, odst. 2, písmeno n).
2.Místostarosty města:
Nadrchala Pavla
MUDr. Otavu Josefa,
kteří nejsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni.
3. Členy rady města:
PharmDr. Černínovou Irenu
Ing. Bc. Píšovou Markétu,
kteří nejsou pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni.

B) Zřizuje podle § 84, odst. 2,
písmeno m) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, finanční a

kontrolní výbor a volí

předsedu finančního výboru:   
Ing. Matičku Jaroslava
předsedu kontrolního výboru:  Ing.
Lesenskou Vladimíru

C) Bere na vědomí
Složení slibu členů zastupitelstva
města podle § 69, odst. 2, zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.

D) Ukládá

1. Připravit návrh na členy finančního a

PharmDr. Irena Černínová, 
členka rady města

Ing. Bc. Markéta Píšová, členka rady
města
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ZPRÁVY Z RADNICE

kontrolního výboru podle návrhů jed-
notlivých stran
T: nejbližší zasedání ZM
Odpovídají: předsedové výborů
2. Připravit návrh na předsedy a členy
osadních výborů
T: nejbližší zasedání ZM
Odpovídá: rada města

E) Schvaluje

1. Zástupce města do společnosti
Odeko, s.r.o., Týniště nad Orlicí Ing.
Galbičkovou Janu.
2. Zástupce města do Lesního družstva
Vysoké Chvojno pana Pavla Nadrchala.
3. Zástupce města do Dobrovolného
svazku obcí Poorlicko Ing. Galbičkovou
Janu.
4. Zástupce města do Dobrovolného
svazku obcí Křivina Ing. Matičku
Jaroslava, Pavla Nadrchala a Josefa
Urbánka.
5. Poskytnutí odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
města podle § 72 zákona o obcích a §
84 odst. 2, písmeno n, od 04.11.2014
dle přílohy č. 1.
6. Předsedům a členům komisí náleží
odměna počínaje následujícím dnem
po dni jejich zvolení radou města.

Ing. Jana Galbičková
starostka

USNESENÍ č. 1
z jednání Rady města Týniště nad

Orlicí konané dne 10.11.2014

A) Schvaluje

1. Jednací řád Rady města Týniště nad
Orlicí v souladu s § 101 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
2. Uzavření smlouvy s firmou TLAPNET,
s.r.o., na úpravu technologie ZS veřejné
internetové sítě společnosti Seen
Network v prostoru domu č.p. 784,
Turkova, Týniště nad Orlicí, za
dohodnuté nájemné 7000 Kč/rok.
3. Změnu závazného vztahu mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí:
limit mzdových prostředků se zvyšuje o
částku Kč 59 440,00; celková výše
limitu mzdových prostředků na rok
2014 je Kč 8 118 531,00.
4. Plán inventur města Týniště nad
Orlicí na rok 2014.
5. Rozpočtová opatření č. 49 – 53.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene
IV-12-2006279/VB/1 mezi Městem
Týniště nad Orlicí a ČEZ Distribuce, a.s.,
na zřízení elektrické přípojky Týniště
nad Orlicí, chata Füsi – knn.
7. Přijetí účelové neinvestiční dotace z

rozpočtu Královéhradeckého kraje na
výdaje jednotek SDH na rok 2014 ve
výši 23 000 Kč.
8. Z důvodů administrativního zajištění
finančního hospodaření města Týniště
nad Orlicí konečný termín pro
předkládání daňových dokladů na
finanční odbor nejpozději do
16.12.2014.
9. Prodloužení nájemních smluv u
plátců nájmů z důvodu změny způsobu
úhrady nájemného a souvisejících
dokladů, a to na dobu určitou 3 let. U
neplatičů uzavřít smlouvu na dobu
určitou 3 měsíců, včetně vystavení
splátkového kalendáře a dopo-
ručeného dopisu.
10. Vyklizení bytu Na Bělidle 950/8 po
p. Tlusté z důvodu neoprávněného
obývání bytu občanem, který nemá
trvalý pobyt v Týništi nad Orlicí a byt mu
nebyl přidělen.
11. Prodloužení nájemní smlouvy na
dobu 3 měsíců, zpětně od 1.9.2014,
pro paní ***, bytem Turkova 784.
12. Prodloužení nájemní smlouvy na
dobu 3 měsíců od 1.12.2014 pro pana
***, bytem Havlíčkova 485.
13. Prodej telefonu Nokia 6303i panu
Ing. Jaroslavu Matičkovi  v zůstatkové
ceně 100 Kč.
14. Spolupořadatelství  na uspořádání
adventního koncertu, který se
uskuteční 30.11.2014 v kostele v
Týništi nad Orlicí.
15. Žádost pana Františka Brandy o
umístění na ubytovnu Modrák za
podmínky splacení dluhu 1 750 Kč.
16. Zřízení parkovacího místa pro

tělesně postižené v blízkosti  č.p. 957,
ulice TGM pro paní Petru Jirešovou.
17. Personální složení členů výborů,
předsedů a členů komisí RM.
18. Ukončení smlouvy s firmou Pro
Consulting, s.r.o., zprostředkovatele v
oblasti revizí a BOZP.
19. Plán zimní údržby Města Týniště
nad Orlicí.

B) Bere na vědomí 

1.  V souladu s nařízením vlády ze dne
15. října 2014, kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, budou upraveny i platy
ředitelů i zaměstnanců příspěvkových
organizací.
2. Výsledky auditu Krajského úřadu
KHK, ekonomického odboru, oddělení 
kontroly obcí a analýz, které se
uskutečnilo ve dnech 3.11 –
5.11.2014 na Městském úřadu v
Týništi nad Orlicí, bez připomínek a
závad.
3. Účast zástupce Města Týniště nad
Orlicí na soudním jednání ve věci
zbavení svéprávnosti nabývání s
finančními prostředky paní Markéty
Kejzlarové.
4. Žádost pana Libora Koldinského ve
věci sepsání dopisu paní Ligačové, ve
věci
projevení lidské účasti se ztrátou syna.
5. Zprávu o činnosti starostky města ve
věci: Jednání s představiteli armády ČR
ve věci bezpečnosti muničního skladu,

jednání s Městskou Policií, Policií ČR, s
ředitelkou  MŠ - Město, s ředitelkou TS
s paní Gažiovou, jednání s O2, účast na
kladení věnců ke Dni válečných
veteránů v Petrovicích atd.

C) Ukládá

1. Svolat mimořádné zasedání
zastupitelstva města na den
24.11.2014 a ukládá starostce
města jednat s právníky ve věci
Dodatku č. 4 včetně prodloužení
termínu předání díla do 20.12.2014.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Galbičková Jana
2.    Zařadit do jednání bytové komise
žádost o přidělení bytu paní *** a panu
*** po paní ***, Na Bělidle 950  k
1.12.2014.
Termín: Jednání BK
3. Zařadit do jednání ZM zvolení
předsedy kontrolního výboru z důvodu
rezignace zvolené předsedkyně Ing.
Vladimíry Lesenské.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Ing. Jana Galbičková  MUDr. Josef Otava
starostka 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.



PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ POZVÁNKYSPOLEČENSKÁ
KRONIKA KONCERTY

Pondělí 1.prosince, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků
výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 8.prosince, 18:00 hodin, sál kina v
Týništi nad Orlicí
Adventní koncert „Rok má krok“ s tanci a zpěvy 
Vystoupení tanečního a pěveckého oddělení ZUŠ
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Úterý 9.prosince, 18:00 hodin, sál kina v
Borohrádku
Adventní koncert „Rok má krok“ s tanci a zpěvy 
Vystoupení tanečního a pěveckého oddělení ZUŠ
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 14.prosince, 17:00 hodin, kostel Sv.
Mikuláše v Týništi nad Orlicí
Adventní koncert žáků ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 15.prosince, 15:30 hodin, Geriatrické
centrum v Týništi nad Orlicí
Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Pořádá Borohrádek

Pondělí 15.prosince, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků
výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Úterý 16.prosince, 15:00 hodin, 
Klub důchodců v Týništi nad Orlicí
Vánoční koncert  žáků ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Sobota 20.prosince, 15:00 hodin, 
kostel Sv. Petra a Pavla Voděrady
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční - orchestr,
sbor a sólisté ZUŠ 
Pořádá Borohrádek.

Sobota 20.prosince, 18:00 hodin, 
kostel Sv. Michaela Archanděla Borohrádek
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční - orchestr,
sbor a sólisté ZUŠ 
Pořádá Borohrádek.

Neděle 21.prosince, 15:00 hodin, 
kostel Sv. Mikuláše n Týništi nad Orlicí
Vánoce hrajou glórijá aneb … od Ondřeje ke
Třem králům …
Vánoční koncert populárního zpěváka Petra
Kotvalda. Jako hosté vystoupí sólisté České
filharmonie a dětský pěvecký sbor 
Vstupné: v předprodeji 220,-Kč, na místě 260,-
Kč Předprodej probíhá v kanceláři Kulturního
centra v hotelu Orlice.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad
Orlicí.

Čtvrtek 25.prosince, 10:00 hodin, kostel Sv.
Mikuláše v Týništi nad Orlicí
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční - orchestr,
sbor a sólisté ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

VÝSTAVY

Sobota 6.prosince, 8:00 – 12:00 hodin, areál
chovatelů Bobkárna
Celostátní výstava králíků Činčila velká
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 21.prosince, 6:00 – 10:00 hodin, areál
chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 7.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.

Pátek 12.prosince, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Vánoční besídka 
literárně dramatického oboru ZUŠ 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 14.prosince, od 15:00 hodin, 
DDM Sluníčko
Andělské zvonění
Akce pro malé i velké občany našeho města.
Pořádá DDM Sluníčko.

Neděle 21.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.

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

Tradiční ohňostroj
Občany zve srdečně Město Týniště nad Orlicí

Životní jubilea:
96 let Rosálie Mauerová
94 let Marie Šaldová
92 let Germa Veselá
91 let Zdenka Pavlová
90 let Jan Kytka

Eva Pilná
Vlasta Procházková

85 let Karel Novák
80 let Jaroslav Bukač

Olga Sekyrová
Jaroslava Doležalová
Marta Kainová
Dagmar Kahounová

Vítáme na svět:
Karolína Kopecká
Veronika Kolářová

Veronika Anna Maryšková
Linda Kušnirová

Rozloučili jsme se:
Jaroslav Dvořák (66)
Milan Vacek (61)
Zdeněk Truhlář (68)
Petr Mitlehner (66)

n Srdečné poděkování za
krásnou, milou návštěvu k mým
předešlým jmeninám, které byly
14.10. Poděkování patří vedení
ZUŠ panu řediteli Pavlu Plašilovi,
paní Jitce Hynkové, slečně Terezce
Myšákové za krásné dárky. Ze
srdce jim moc děkuji. Za tento
přístup k lidem jim přeji, ať se jim
všem vede. Oni to dokáží!          J.T.

n Děkuji Městskému úřadu v
Týništi nad Orlicí a Sboru pro
občanské záležitosti, jmenovitě
paní Janě Michálkové a paní
Boženě Švábové, za blahopřání a
dárek k mým 70. narozeninám.

Karel Koldinský
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INZERCE
n KOUPÍM k renovaci jízdní kolo
vyrobené firmou Šťásek v
Týništi nad Orlicí. 
Nabídky prosím na telefon 
602 144 832.



TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
od neděle 30. 11. do středy 3. 12., 
otevřeno v neděli 15 – 18.30, po + út od 8 do 18 hod., st 8 – 12 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.

úterý 2. 12. PEDIGOVÉ OZDOBIČKY, ZVONEČKY A RYBIČKY 
od 17.30 hod. 
Podvečerní dílna pro všechny zájemce o práci s přírodním materiálem.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.
Přihlaste se, prosím, předem.

čtvrtek 4. 12. ŽERTY S ANDĚLY I ČERTY startujeme 
17 – 17.45 hod.
Podvečerní akce na náměstí a okolí mezi hodnými čerty a ještě hodnějšími
anděly, která vede tam a zpátky. Cestou si můžete vyzkoušet naše úkoly,
zazpívat si s anděly, čertovsky si zařádit nebo pozdravit Lucifera. Vstupné 30
Kč. Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.

pátek 5. 12. MIKULÁŠSKÉ ČERTĚNÍ v tělocvičně
od 15 hod.
Sportovní hrátky o drobné ceny pro děti 1. – 5. třída. Přijďte včas! Startovné
20 Kč.

Pátek 5. 12. NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA 
16.30 – 20 hod. V RODINÁCH 
Zájemci ozvěte se na tel.:725435731 nebo se stavte ve Sluníčku. Omezený
počet rodin.

úterý 9. 12. TVOŘENÍČKO - SCRAPBOOK
od 17.30 hod.
Zvýraznění vašich fotografií pomocí nejrůznějšího materiálu, vhodné jako
dárek nebo příprava jmenovek na dárky, na sváteční stůl či přáníček. Cena
30 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.
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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

PŘIŠLO DO REDAKCE

středa 10. 12. SUPERFARMÁŘ – TURNAJ
od 16 hod.
Postupový turnaj ve hře Superfarmář, kde můžete vyhrát zajímavé ceny a
postoupit do krajského kola. Startovné 30 Kč. Hru vás naučíme na místě
nebo kteroukoliv středu od 16 hod. v herním klubu. 

neděle 14. 12. ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
Pro děti z hudebních, dramatických a výtvarných kroužků.

úterý 16. 12. TVOŘENÍČKO – FIMO
od 17.30 hod.
Dárečky na poslední chvíli, originální lžičky potěší příbuzné, kolegy i
kamarády.
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem.

středa 17. 12.  VÁNOČNÍ TURNAJ V DOBBLE na 3 způsoby
od 16 hod.
Nejrychleji vysvětlená pravidla, za minutu můžete hrát! Startovné 30 Kč.

PROBĚHLO...

Každý měsíc je nabídce DDM několik výtvarných dílen, na začátku listopadu
to byla dílna kávová a děti i dospělí si přišli pohrát s kávovými zrnky.
Nejoblíbenějším výtvorem byl bezkonkurenčně ježek, kterého si odnášeli
téměř všichni. 
Každoročně probíhá v listopadu v některém českém městě akce CVVZ
(celostátní vzájemná výměna zkušeností) pro všechny, kteří pracují s dětmi a
mládeží. Letos se konala v Brně a vyšla na příjemný prodloužený víkend 14.
- 17- 11. Ze Sluníčka jelo 12 aktivních vedoucích, kteří si vybírali z mnoha
nabídek zajímavých programů, zaměřených na hry, metodiku, rukodělky,
sportovní aktivity, zážitkovou pedagogiku a dalších. Kromě klasických
programů jsme se občas potkali v herně deskových her, kde jsme testovali
novinky na trhu. I přes drobné technické problémy jsme si CVVZ skvěle užili,
nabili jsme se novou energií, nápady a možnostmi. Těšíme se příští rok do
Chrudimi, kde se koná další CVVZ.

Eva Jenčíková
Fotogalerii naleznete na poslední straně obálky

REAKCE NA ČLÁNEK ŠÉFREDAKTORA

Líbil se mi článek ve Zpravodaji šéfredaktora Libora Koldinského „V zajetí
operátorů“,
kde popisuje, jak nás téměř každodenně otravují telefonáty, které vždy slibují
něco levnějšího nebo výhodnějšího. Každý z nás se s tím setkal a každý se
snaží nějakým způsobem na podobný telefonát reagovat a čas běží a běží.
Operátoři jsou cvičení a školení, takže mají připravené a naučené odpovědi
na každý náš argument proti. Jejich práci jim vůbec nezávidím, ale přesto mě
podobné telefonáty obtěžují a nemám je rád. Většinou začínají takové hovory
stejně: „Mluvím s majitelem telefonu?“, nebo „Mluvím s panem XY?“, a
potom začne lavina přesvědčujících slov. Po nějakém čase jsem objevil velmi
jednoduché a hlavně rychlé řešení podobného telefonátu. Když na obě
podobná první slova telefonátu: „Mluvím s majitelem telefonu“, nebo
„Mluvím s panem XY“ odpovím: „Ne, já jsem ten telefon ukrad“, je většinou
chvíli ticho a potom chudák operátor telefon raději zavěsí. Já mám po velmi
krátkém hovoru klid a ještě pocit vítěze.

O. Trumha

DEMOKRATICKÉ VOLBY V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
Ne, nemám nic proti demokratičnosti voleb, ale proti tomu, jak někteří naklá-

dají s jejich výsledky. 
K volbám přišlo 43,37 % voličů. 20,87 % z nich dalo svůj hlas komunistům a

přiřklo jim 4 mandáty. Přesto se ti, kteří skončili ve značném odstupu za nimi
(Změna pro Týniště – 16,87 % hlasů - 3 mandáty, Východočeši – 13,99 % - 2
mandáty, ČSSD – 12,87 %  - 2 mandáty, ODS – 10,93 %  - 2 mandáty a  KDU-
ČSL – 5,28 %  - 1 mandát) domluvili a nepřipustili ani vyjednávání. Různé
názory z předvolební kampaně byly najednou zapomenuty. Raději se spojit
třeba s čertem, jen aby se komunisté nedostali do vedení města. Co na tom,
že to jsou lidé zkušení a s obrovskou znalostí života ve městě.
Na co si tady v tom našem malém městečku hrajeme? Kopírujeme
poslanecké manýry, nebo nám jde o město? 
Kdo chce dobře vládnout, měl by naslouchat i názorům druhých, zvláště když
mají tak velkou důvěru lidí. Vždyť mezi prvními šesti s absolutním počtem
hlasů jsou hned 3 zastupitelé za KSČM.
A důvěra se získává seriózním jednáním, což není to, co nám předvádí
koaliční slepenec. Naše představa byla, aby v radě byly zastoupeny všechny
strany, které mají 2 a více mandátů. Ostatní dvě strany s 1 mandátem by měly
vést finanční a kontrolní výbor. Tak by se na vedení města podílely všechny
strany, kterým občané ve volbách dali důvěru.
Teď přišlo k volbám téměř 43,5 %. Voliči dali hlas lidem, kterým věří a pak
přijde někdo a ty jejich hlasy prostě zahodí. Kolik jich po takovéhle zkušenosti
přijde příště???!!! Celá povolební situace dělá dojem - volte jak chcete, my se
ve Velvetu večer dohodneme. A když nepůjdete k volbám, pro nás bude jen
dobře.

Za zastupitele KSČM
Marie Ondráčková
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC  PROSINEC 2014

DALŠÍ AKCE V PROSINCI:
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.  

n 11.12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření 
v Městské KNIHOVNĚ, 
od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, 
prezentace nových knih)

n 11.12. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: zdobení perníčků 
a vánoční ozdoby z korálků a háčkování

n 15. - 19.12. (Po-Pá) VÁNOCE v MC Ratolesti 
– besídky, ochutnávka cukroví, dárky …

n 18.12. (Čt) Vánoční VYSTOUPENÍ dětí z MC Ratolest 
v ZUŠ, od 16 hodin

(Znáček, Rolnička, Zvoneček, 
Flétnička a Angličtinka)

n 18.12. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: Besídka pro maminky

n 22.12. - 31.12. Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

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

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

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

HERNA 
s volným programem     9:30-11:30

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

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

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ
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KULTURNÍ POZVÁNKY A INZERCE

Adventní koncert v Týništi nad Orlicí
Koncert připravil David Novotný za podpory Královéhradeckého kraje.
30. listopadu 2014 se uskuteční koncert v kostele sv. Mikuláše na náměstí v
Týništi nad Orlicí od 18,00 hodin, kde vystoupí Tomáš Savka, Michaela Nosková
a Hana Křížková.
Tomáš Savka se narodil v Karlových Varech, nyní žije v Praze a věnuje se zpěvu.

Především swingu, ale také zazářil v řadě muzikálů - Dracula, Baron Prášil, Miss
Saigon, Touha či Evita a dalších.
Michaela Nosková zpívá, hraje a moderuje. Je v tuto chvíli jednou z
nejobsazovanějších zpěvaček na domácím trhu do muzikálů a divadelních
představení.
Hana Křížková účinkuje v řadě muzikálů - Drákula, Jeptišky, Krysař, Mrazík, Golem
a dalších. Její srdeční záležitostí je swing, šanson a blues. Má řadu koncertů po
celé republice. Vydala i vánoční CD Co se tak svítí v Betlémě.
Výtěžek koncertu putuje do Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí a kostelu sv.
Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Záštitu přijal náměstek Královéhradeckého kraje Ing.
Karel Janeček a starostka Týniště nad Orlicí Ing. Jana Galbičková. Předprodej
vstupenek bude přímo na místě. Doporučuji teplé oblečení! 
Generální partneři akce jsou: Batist Medical, a. s., Červený Kostelec, Proma Reha
Česká Skalice a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

David Novotný

Bara HK, s.r.o.,
Bezpečnostní agentura Hradec Králové
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti zabezpečení a střežení
budov, interiérů objektů, ochranu vašeho majetku, vašeho zdraví.
Možnost napojení na PCO, variabilní kamerové systémy, videotele-
fony apod.
Jistá ochrana proti vyvrtávačům oken, překlapěčům ventilací,
zlodějům, vandalům a narušitelům vašich pozemků atd.
Máme mnohaleté zkušenosti, nabízíme individuální řešení,
umožníme také v případě potřeby naše služby na splátky, máme
cenové zvýhodnění pro občany, sdružení, úřady a firmy ve městě
Týniště nad Orlicí. Pro zajímavost uvádím, že se podílíme na
zabezpečení základní školy, která je díky přístupu, zodpovědnosti a
schopnostem pana ředitele Mgr. Milana Kajna hodnocena jako
nejlépe zabezpečená škola v celém Královéhradeckém kraji.
Jsme tu pro vás.
Tel. 777 772 565, 495 000 215, 210
Mgr. Václav Velíšek, obchodní zástupce
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JEŠTĚ K FIRMĚ NOVOTNÝ 

Za I. světové války se vyráběla v továrně A. Novotný a spol. kola k
vozům.                                                
Na fotografii z 15. července 1916 jsou chlapci zleva: Prošvic,
Antonín Bartoš a Karel Hojný. Ve střední řadě: Antonín Tyč, Koráb,
Václav Dyntera, Jůnek, Alois Wohlhöfner. Vzadu: Josef Chmelík,
Josef Baše, Rejsek, Karel Novák, Jar. Mach, R. Polanský, Václav
Hudec.

Též byly postaveny nové sušárny dřeva, vyrobeny sušárenské vozíky
a zhotoveny úzkokolejné vlečky. 

V roce 1921 byla postavena
druhá patrová budova, později
zde bylo umístěno stříkací
oddělení laků. V roce 1920
dochází k rozdělení závodu.
Bývalá škrobárna s přilehlými
budovami, vilou a polovinou
nádvoří připadá Antonínu
Novotnému. Druhá polovina
závodu s budovami před struhou
se stává majetkem J. Červinky. V
roce 1934 byl v dražbě zakoupen
Antonínem Novotným tovární
objekt od J. Červinky a ing. Pokory.
Touto koupí se závod dostal do
původního stavu před rozdělením. 

V roce 1921 byla přistavena ke
staré budově - bývalé škrobárně
- nová dvoupatrová budova, kde
byla umístěna stálá výstava
nábytku. Z původní škrobárny
se zachovaly sklepy pro
skladování brambor (malá okna
dole). Před plotem je vidět část
původní obecní cesty.

V roce 1916 se podařilo získat pro závod výrobu malých vojenských
vozíků a křídel pro cvičná letadla. Díky této zakázce se mohla zčásti
udržet výroba nábytku. Vojenská zakázka byla firmě zadána
prostřednictvím firmy Mráz z Chocně. Na fotografii z 15. července
1916 pracuje na dodávce trénových vozů sedící Václav Novotný a
Karel Novotný, z Týniště nad Orlicí, oba narození v roce 1889.

V roce 1941 byla dostavěna novostavba obchodního domu firmy A.
Novotný a spol.                           
Byla převážně určena pro stálou výstavu bytové kultury. V prvních
dvou patrech byly instalovány interiéry kompletního bytového
zařízení, kuchyně, jídelny, obývací pokoje a ložnice. V přízemí
prodejna a sklad koberců, potahových látek, záclon a jiných
doplňků bytové kultury.
Vlevo od výstavního paláce je vidět část budovy - s největší
pravděpodobností se jedná o původní část Vilímkovy papírny z roku
1841. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - ŘÍJEN 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 1.10.2014 v 13:00 hod.
bylo přijato oznámení týkající se
starší ženy žebrající na Mírovém
náměstí, která svým chováním
obtěžuje občany města. Osoba byla
předvedena na služebnu městské
policie, kde byla seznámena se
skutečností, že se svým jednáním
dopouští přestupku proti veřejnému
pořádku. S ohledem na věk ženy
byla věc řešena domluvou, avšak s
hrozbou pokuty v případě opako-
vaného jednání.  

n Dne 3.10.2014 v 21:50 hod. byla městská policie kontaktována
operačním důstojníkem Policie ČR s žádostí o poskytnutí
součinnosti při prověření oznámení, kdy došlo ke spuštění
zabezpečovacího zařízení v rodinném domě v ulici Pod Stávkem a
dojezdový čas hlídky Policie ČR bude několikanásobně delší, než v
případě strážníků. Provedenou fyzickou kontrolou objektu bylo
zjištěno, že nedošlo k násilnému vniknutí, jednalo se o planý
poplach. 

n Dne 5.10.2014 v 02:20 hod. v rámci hlídkové činnosti byl
strážníky v ulici Smetanova nalezen muž ležící na vozovce. Následně
bylo zjištěno, že společensky unavený muž na vozovce usnul.
Strážníky byl převezen do místa bydliště, záležitost byla řešena dom-
luvou. 

n Dne 9.10.2014 v 15:00 hod. byla na základě oznámení občana
města provedena kontrola v restauraci Dělnický dům, kde se měla
konat předváděcí-prodejní akce a bylo zde podezření na tzv. „šme-
jdy“. Provedenou kontrolou a telefonickým ověřením na ČOI Hradec

Králové bylo zjištěno, že předváděcí akce nebyla pořádající firmou
nahlášena, jak ukládá zákon na ochranu spotřebitele, a je zde
důvodné podezření na spáchání správního deliktu. Po
zadokumentování byla věc oznámena České obchodní inspekci k
projednání. 

n Dne 14.10. 2014 v 13:33 hod. bylo přijato telefonické oznámení
obyvatele sídliště U Dubu, že okolo domu čp. 914 se pohybuje
podivný, značně podnapilý muž, který zvoní na zvonky vícero obyva-
tel domu. Na odchodu od uvedeného domu byl strážníky zastižen
zmíněný muž, který byl vyzván k prokázání totožnosti a podání
vysvětlení. Ztotožněním bylo zjištěno, že se jedná o muže z
Bolehoště, avšak své počínání nedokázal vysvětlit. Muž byl vykázán
z okolí bytových domů, za dohledu strážníků se odebral na nádraží
ČD a z města odjel. 

n Dne 18.10.2014 v 22:30 hod. bylo strážníky v průběhu obchůzky
přistiženo 5 mladíků, jak na parkovišti u PENNY Marketu
neoprávněně manipulují s nákupními vozíky, které užívání ke své
kratochvíli. Jako trest si mladíci v následujících dnech po skončení
vyučování vybrali úklid veřejného prostranství před PENNY
Marketem.  

n Dne 22.10.2014 v 13:17 hod. bylo přijato telefonické oznámení
obyvatelky města, že ji na pozemek a poté oknem do bytu vnikl
bývalý přítel a nyní tam ve značně podnapilém stavu leží na zemi. Na
místě bylo strážníkem zjištěno, že se jedná o bývalého druha
oznamovatelky, který si tímto vynucoval obnovení ukončeného
vztahu. Na žádost oznamovatelky byl muž z domu vykázán.
Podezření z trestného činu porušování domovní svobody  bylo Policií
ČR vyloučeno.

Martin Štěpánek, velitel městské policie

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně
je blízko.

Jakub 5,8

Dvě klíčová slova používá apoštol Jakub v závěru svého dopisu: být
trpělivý a posilnit srdce. Trpělivost znamená ovládat se, udržet své
emoce, nevybuchnout, nemít rychlé soudy o druhých. A ovšem:
nenechat se znejistit, když se zdá, že Pán naše modlitby nevys-
lýchá, že se jeho zaslíbení nevyplňují. Tak to naznačuje i slovo,
jehož apoštol užil a které doslovně přeloženo znamená „dlouhý
dech“. K takové trpělivosti vyzývá Jakub církev, která očekává
příchod Spasitele. Jako zemědělec, který zaseje semeno do
zkypřené půdy a teď čeká na podzimní a jarní déšť. Kdy se dostaví,
neví. Tak je tomu s čekáním církve na druhý příchod Krista. Církev
rozsévá símě Slova Božího, koná, co jí Pán přikázal, a trpělivě
čeká.
Vyžaduje to vnitřní pevnost. Křesťan snadno upadne do jednoho ze
dvou extrémů: buď se snaží netrpělivě Kristův příchod urychlit,
nebo zvlažní a upadne do duchovní malátnosti. Proto apoštol prosí
a povzbuzuje: Posilněte svá srdce. V bibli je srdce považováno za
sídlo myšlení. Posilnit srdce tedy není výzvou k pevnosti a
nezlomnosti, s níž je možné vše překonat. Jakub tu vyzývá
křesťany, aby se pevně drželi apoštolského učení a nedali se ve
své víře zviklat. Podle novozákonních odkazů se srdce upevňuje
především milostí, a také věrným zvěstováním Kristova evangelia.

Náš Pane, modlíme se, abychom byli ve své víře trpěliví a ve svém
myšlení pevní a stálí. Prosíme, posilni naše myšlení, abychom se
nenechali ničím zviklat. Amen.

Píseň:
1. Otče všemohoucí, předivný v své moci, jenž jsi dal Syna nám,
abys v lásce byl znám, poslals na svět jeho, tobě chvála z něho.
2. Ó divná milosti, proti nadálosti že ty, moha mstíti, volils
odpustiti. Vzbuď srdečnou vděčnost, dej toho účastnost.
3. Cožs zdávna zaslíbil, časem jsi naplnil; toho jsou žádali, kdož
prorokovali. Dejž i nám žádati, pravdy požívati.
4. Chvála budiž tobě, Kriste, věčný Bože, s Otcem, s Duchem
svatým, věčně požehnaným! Přiveď z té milosti nás do své radosti!
Píseň Otče všemohoucí č. 260 z Evangelického zpěvníku (nápěv
1410/1505/1531/1541, text B. Lukáš Pražský 1541/1877)

Srdečně zveme na setkání v prosinci (modlitebna ČCE, ul. V.
Opatrného 58):
14.12. od 10.30 h, bohoslužby s nedělní školou, od 16 h Zpívání
rodin a dětmi
25.12. od 10.30 h, Boží hod vánoční, bohoslužby s Večeří Páně.

Jaroslav Matuška
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VENDELÍN OPATRNÝ – 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ

SKLADOVÁNÍ MUNICE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

V letošním roce si připomínáme
70. výročí úmrtí jednoho z
místních válečných hrdinů,
kapitána Vendelína Opatrného.
Uveďme si na pár řádcích
průběh jeho vcelku krátkého živ-
ota. 
Když mu bylo 10 let (narodil 10.
března 1908 v Týništi nad
Orlicí), končila I. světová válka.
Prožíval tedy svoje dětství v
rušném poválečném dění,
plném naděje i hořkého

zklamání. Jeho osobnost byla
utvářena rodinnými poměry a
přáteli, scházejícími se v otcově
hrnčířské dílně. Rodina
vydělávala málo, proto se
Vendelín musel vzdát touhy jít
studovat. Zůstal věren rodinné
tradici, hrnčířskému kruhu, i
když později pracoval také jako
truhlář.
V roce 1937 odjel do Španělska
a ve skupině československých
interbrigadistů bojoval proti nas-
tupujícímu fašismu.  Dosáhl
hodnosti poručíka interbrigád.
Jen o vlásek však unikl
nacistickému koncentračnímu
táboru. V roce 1938 se vrátil do
vlasti a v srpnu 1939 utekl před
zatčením do Krakova, kde
vstoupil do čs. vojenské
jednotky. Hodnost poručíka mu
zde ale nebyla uznána.
Po porážce polské armády
přešel ilegálně na území
Sovětského svazu, kde v
Čeljabinsku pracoval v
traktorovém závodě. Později se
jako jeden z prvních přihlásil do
formující se československé

vojenské zahraniční jednotky a
prošel výcvikem v Buzuluku. Do
rodného Týniště s osvobozující
frontou nikdy zpět nedošel. Padl
na samých hranicích republiky v
okamžicích, kdy se svoboda
zdála být již na dosah. Jako
velitel kulometné roty 1. pěšího
praporu se zúčastnil všech bojů
i svého posledního při
Karpatsko-dukelské operaci.
Dne 31. října 1944, když se
vydal posílit jednotku bojující na
Dukle o kótu 48 u osady
Korejovce, byl zabit střepinou
minometného granátu. Bylo mu
36 let.

Poručík Svobodovy armády
patřil k nejstatečnějším
vojákům. „In memoriam“ byl
povýšen do hodnosti kapitána. V
roce 1969 mu byl udělen prezi-
dentem republiky, Ludvíkem
Svobodou, titul „Hrdina ČSSR“.
Za hrdinství v boji byl čtyřikrát
vyznamenán Československým
válečným křížem. Dnes nám jej
v Týništi připomíná stejno-
jmenná ulice.
V uplynulém měsíci 16. října u

této příležitosti navštívila naše
občanka paní Helena Kubrtová
slovenský Svidník, kde ji přijal

primátor Ing. Ján Holodňák.
Jemu věnovala knižní publikaci
o Týništi. Následovala krátká
zastávka na Dukle, kde u
pomníku položili květinu za
naše město.

Libor Koldinský

Vendelín Opatrný

Pomník Vendelína Opatrného
na Dukle - Vysný Komárnik

V souvislosti s výbuchem muničního skladu ve
Vrběticích na Zlínsku starostka města Týniště
nad Orlicí požádala představitele Armády ČR o
podání zprávy o zabezpečení muničního skladu
umístěného v areálu týnišťských kasáren. Dne
7.11.2014 se uskutečnila první informační
schůzka v kanceláři starostky města s
náčelníkem pplk. Ing. Bohuslavem Jabůrkem.
Dne 14.11.2014 paní starostka navštívila areál
kasáren osobně. Z hlediska bezpečnosti
obyvatel města Týniště nad Orlicí a přilehlých
obcí vydáváme následující prohlášení: 
„Armáda využívá skladové objekty v Týništi nad
Orlicí ke skladování munice již více jak padesát
let. 
Při skladování a manipulaci s municí platí velmi
přísná pravidla daná aliančními standardy a
jejich dodržování je pravidelně kontrolováno a
vyhodnocováno. Před uložením do skladišť
prochází munice odbornými muničními kontro-
lami. Ve skladištních objektech se skladuje
munice v bezvadném stavu v neporušených
obalech, která je technicky způsobilá a je
bezpečná pro její přepravu. 
Po celou dobu skladování je pak i nadále
průběžně sledován její technický stav v souladu
se stanovenými předpisy.
Při skladování munice je přísně dodržováno
maximální povolené množství munice, které je

možné uložit do jednoho skladiště s ohledem
na dodržení vnitřní bezpečnosti, ale i vnější
bezpečnosti s ohledem na vzdálenosti k
nejbližším civilním obydlím, komunikacím
apod.
Všechny muniční skladiště jsou vybaveny
elektronickými protipožárními zařízeními a
muniční sklad má svoji vlastní vojenskou
hasičskou jednotku připravenou k okamžitému
prvotnímu zásahu. Objekt je také napojen a
zapracován do krizového plánu kraje a pro
případ vzniku nějaké události jsou prováděna
pravidelná součinnostní cvičení HZS.
Zaměstnanci, kteří v objektu skladu munice
pracují, jsou vyškoleni pro práci s municí, tuto
dobře znají a pravidelně procházejí odbornými
a bezpečnostními kurzy či školeními, a
procházejí psychologickými vyšetřeními, zda
jsou způsobilí pro práci s municí.
Objekt muničního skladu v Týništi nad Orlicí je
střežen Vojenskou policií za využití technických
prostředků střežení. Toto zabezpečení
muničního skladu a dodržování všech výše
uvedených opatření při skladování munice
vede k tomu, že obyvatelům v okolí tohoto
skladu žádné nebezpečí nehrozí.“    

Ing. Jana Galbičková
Starostka města 
Týniště nad Orlicí

Vedoucí Stavebního úřadu Týniště nad Orlicí
Ilona Palánová přikládá údaje Ministerstva
obrany ČR zahrnuté do územních plánů obcí
Týniště nad Orlicí, Bolehošť a Lípa nad Orlicí,
týkající se muničního skladu na území Týniště
nad Orlicí:
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Prosinci se dříve říkalo
„prasinec“, to proto, že se na
venkově často zabíjela prasata.
Selská pranostika z roku 1710
nám říká: 

Na sv. pannu Kateřinu
sluší se schovati pod peřinu;
pak na sv. Mikuláše,
tu jest zima všechna naše.
Zabíjej vepře a svině,
ať se klobásek najíme;
v tý době sedláčkové
na kamnách sedí
a jelita s uzeným masem jedí.

SVATÁ BARBORA (4. prosinec)
Byla dcerou kupce a tíhla ke
křesťanství, což se nelíbilo její-
mu otci. Otec, aby dceru ochránil
před křesťanstvím, nechal ji
zavřít do věže. Svátkem svaté
Barborky začínaly adventní
obchůzky: bíle oděné ženské
postavy – tzv. barborky chodily
ve skupinách po třech až šesti,
měly kolem pasu uvázanou
modrou nebo červenou pentli a
dlouhé vlasy jim halily tvář.
Občas se stávalo, že barborky
strašily děti prázdnou tykví s
vyřezaným obličejem a s uvnitř
zapálenou svíčkou. Tykev nosily
dům od domu na dlouhé tyči.
Hodné barborky zvonily
zvonečkem. Ty zlobivé barborky,
ty metlou šlehaly na okno. Před
okno nastrčily tyč s vydlabanou
tykví, ve které hořela svíčka a
huhlala: „Mulisy, mulisy“, což
byla zkomolenina slova „Modli
se, modli se!“. Děti pak musely
předvést, jak se umí modlit.
Vdavekchtivé dívky vyrážely za
ranního úsvitu pro tři větve ze
stromu třešně nebo višně.
Musely je mlčky donést domů a
dát je do vázy. Při tomto obřadu
nesměly promluvit ani slovo,
zakázáno bylo i ohlédnout se.
Pokud větvičky do Štědrého dne
rozkvetly, dívky věřily, že se do
příštích Vánoc provdají. Pokud
chcete přesně dodržet starou
tradici, musíte barborky uříznout
v tom momentu, kdy se první
sluneční paprsky dotknou větve
nejméně 10 let staré třešně. 

SVATÝ MIKULÁŠ (6. prosinec)
Zbožný křesťan, který byl
častokrát za svou víru vězněn a
který po smrti svých rodičů
rozdal chudým všechen svůj
majetek. Je patronem

námořníků a rybářů. Mikuláš
bývá zobrazován jako bělovlasý
a bělovousý muž s laskavou tváří
v oděvu biskupa, v ruce má berlu
a na hlavě špičatou čepici s
křížem, které se říká mitra.
Někdy je Mikuláš zahalen do
červeného pláště, sestupuje v
předvečer po zlatém žebříku z
nebe a z koše rozdává dětem
dárky. Dítko musí zazpívat
písničku nebo odříkat nějakou
říkanku a až poté si zaslouží
nadílku. 

Já jsem svatý Mikuláš,
neboj se, kdo posloucháš, 
hodné děti miluji,
vzdorné metlou maluji.

Já jsem anděl z nebíčka,
v košíku mám jablíčka,
mám oříšky zlacené,
po dukátku placené.

Já mám rohy, kopyta,
piju víno z koryta,
z pekla nikdy nelezu
bez tohoto řetězu. 

PERECHTA (12. prosinec)
V tento den chodila na obchůzky
Perechta, někde Perchta,
Peruchta, Šperechta. Její zjev byl
děsivý: na sobě měla chlupatý
kožich, obličej si začernila
sazemi nebo ho měla ukrytý za
červenou maskou, ze které
koukal dlouhý jazyk. Tak trochu
svou podobou připomínala
čerta.  Nosila velký nůž, kterým
hrozila hříšným nenasytům, že
jim rozpáře břicho; v ruce měla i
škopek na krev a koudel, kterou
měla na vycpání rozpáraného
břicha. 

SVATÁ LUCIE (13. prosinec)
Vlastní matka nutila Lucii do
sňatku s pohanským mladíkem.
Lucie sňatek odmítla a její
pohanský ženich ji udal jako
křesťanku. Stala se patronkou
kajících se nevěstek a je
chápána jako ochránkyně proti
čarodějnicím. 
Zvyk průvodu s Luckou k nám

do Podorlicka přešel
pravděpodobně ze sousední
Moravy, kdy Lucka obcházela
stavení v dobrém a požehnala
hospodáři dobrou budoucí
úrodu. V předvečer svátku svaté
Lucie chodívaly ženy převlečené
za „Lucky“ a kontrolovaly ve

staveních ostatní ženy, zda
nepředou či nederou peří.
Pokud hospodyni přistihly, že
dere nebo přede - peří rozfoukaly
a kužel s přízí si odnesly. 

VÁNOCE
Vánoce v nás vždy vyvolávaly
magické pocity, byly symbolem
klidu, štěstí a pohody. K
Podorlickým symbolům Vánoc
patřily jesličky, koledy a
pranostiky, lidové zvyky, pověry a
věštění o lásce, úrodě a svatbě.
Byly to i lidové zpěvy, úprava
štědrovečerního stolu, množství
jednoduchých pokrmů a
církevních povinností včetně
lidových pověr. Pověry z regionu
Podorlicka, tak jak je zaznamenal
PhDr. Zrůbek ve své knize Jaro,
léto, podzim, zima na str. 245-
246:

Pověry provozované pro zdárný
výsledek- navozující štěstí:
- třesení stromkem 
(pro úrodu ovoce)
- sypání zrní slepicím do kruhu
(lepší výnos vajec)
- ovazování ovocných stromků a
dávání zbytků jídel ke stromům
(úroda ovoce)
- přelévání vody lžicí 
(štědrost v darování šatů)
- rozlousknutí ořechu 
(výsledek úrody)
- zabodnutí nože do vánočky
(hojná žeň)
- „barborky“ 
(věštba pro manželství) 
Pověry provozované pro zdárný
výsledek - požadující odpověď
tazateli:
- poloha vejce v soli (štěstí nebo
smrt)
- házení jablečné slupky za hlavu
(věštba pro známost a

manželství)
- počet do náruče nabraných
polínek dřeva (předpověď pro
manželství)
- naslouchání štěkotu psa
(předpověď pro manželství)

- házení střevíce přes hlavu
(vdavky)
Pověry ochraňující proti zlu a zlo
zneškodňující:
- „zlaté prasátko“
(střídmost, ochrana zdraví,
trpělivost)
- vykuřování stáje a stavení
(ochrana před zlými silami)
- házení zbytků jídel do studny
(ochrana zdraví)

ŠTĚDRÝ DEN (24. prosinec)
Štědrý den byl pro křesťany
největším svátkem, byl to den
narození Spasitele. Adventní
půst končil s východem první
hvězdy na Štědrý večer. Večer
děti dostávaly skromné dárky,
čeleď dostávala od hospodáře
výslužku a řemeslničtí tovaryši
dávali dárky svým mistrům.
Zbytky od večeře se dávaly
stromům, aby měly dostatek
ovoce, kosti z ryby zanesl
hospodář do zahrady, kde je
zakopal – to aby se o ně krtek
popíchal a utekl do sousední
zahrady škodit. Ze štědrovečerní
večeře něco ochutnal i dobytek,
dojil pak sladké mléko; prasata
rychle přibývala na váze a
slepice snášely velká vajíčka;
studánka dostala jablko a ořech,
aby měla dobrou vodu. Drobky
od večeře dostal i oheň, to aby
neškodil; kousek vánočky
studna, to aby měla dostatek
dobré vody; krupice se házela
meluzíně, to aby nekvílela a hrst
obilí dostaly i myši. Na Štědrý
den se pekly oplatky, které se v
době telení dávaly krávám, aby
byly plodné. Drůbež dostala na
Štědrý den mák, aby snesla asi
tolik vajíček, kolik sezobala
máku. Hospodáři v tento den
házeli na každé pole červené
jablíčko. Stavení se bílila, drhly
se podlahy a nábytek,
připravoval se štědrovečerní
slavnostní stůl s „lepším“
nádobím. Na Štědrý den bylo
dobré držet půst; někde se celý
den nejedlo vůbec žádné jídlo,
někde pouze opečený chléb,
mléčná či zelná polévka nebo
hrách. Ve Vamberku se na
Štědrý den podávala mezi jídlem
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PAMÁTNÉ STROMY ORLICKÝCH HOR

zelňačka se solenými vařenými a
nemaštěnými brambory. Večer
po polévce byly luštěniny,
vodvárka a pekl se tradiční
jablkový „štrůdl“. Ke
štědrovečernímu stolu se
zasedlo, až když vyšla první
hvězda. Hospodyně musela vše
na stůl připravit tak, aby vše
měla na dosah ruky, nakolik
během večeře nesměl nikdo
vstát a vzdálit se od
štědrovečerního stolu, jinak by
to přineslo neštěstí. Na stole
ležela rozsívka (= plachta, z níž
se rozsévalo obilí) pod níž se
vkládala hrst zrní. Na stole nebo
na podlaze musela ležet sláma
jako symbol minulé a budoucí
úrody, a také proto, že se Ježíš
narodil ve chlévě. Před večeří
hospodář ovazoval nohy či trnož
stolu řetězem nebo provazem, to
aby rodina držela pohromadě a
aby se ani nic neztratilo. Bývalo
zvykem také klást pod stůl dvě
zkřížené sekery, kterých se
stolovníci dotýkali nohama – zde
se uplatňoval ochranný symbol
železa. Na stole ležel pecen chle-
ba a také všechny plodiny, které
se v hospodářství pěstovaly,
mléko a med. A aby bylo jídla
dostatek i v příštím roce, musel
ho být dostatek i na

štědrovečerním stole.  Pod talíře
se podkládala mince nebo
šupiny z ryb, což mělo přinést
majiteli talíře dostatek peněz.
Večeři zahajoval hospodář
modlitbou, k níž se přidali i
ostatní.  Po večeři se stůl
neuklízel, ale nechalo se na něm
jídlo pro „dušičky“, pro
„andělíčky“ nebo i pro „Pána
Krista“. 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
(25. prosinec)
Boží hod vánoční neboli svátek
Božího narození je vrcholným
dnem křesťanského kalendáře.
Tento den se vyznačoval velkým
tichem a klidem: lidé cestou do
kostela na sebe nevolali, protože
by se tak mohla přivodit smrt;
hospodáři cestou do kostela
přidávali do kroku a předbíhali
se, protože platilo, že ti nejrych-
lejší také jako první sklidí z polí
úrodu. Byla zakázána jakákoliv
činnost, tak se ani neuklízelo,
ani se podlaha nezametala a
lidé se nečesali, nemyli a nestlali
si postele.  

SVATÝ ŠTĚPÁN (26. prosince)
Štěpán byl výborným kazatelem.
Byl odsouzen k trestu smrti uka-
menováním. Je patronem

pacholků, koní, kočích, zedníků,
krejčích, kameníků, tkalců,
tesařů a bednářů. Je ochráncem
před bolestmi hlavy, kameny,
pícháním v boku a posedlostmi.
Z hlediska lidové tradice se
konaly četné koledy, které někde
začínaly již na Štědrý den a
pokračovaly na svatého
Štěpána, někde trvaly až do Tří
králů. 

SVÁTEK MLÁĎÁTEK 
(28. prosinec)
Král Herodes nechal v Betlémě
povraždit chlapce ve věku do
dvou let. Děti takto zavražděné
byly pokládány za mučedníky a
na uctění jejich svátku se v
Betlémě shromažďovaly děti
křesťanů a zpívaly náboženské
písně. 

SVATÝ SILVESTR (31. prosinec)
Silvestr byl křesťanským
papežem. Vzhledem k původní
odlišnosti kalendářů nebyl tento
den nijak zvlášť významným.
Později, po sjednocení
kalendáře lidé uctívali 31.
prosince jako konec roku;
navštěvovali kostely a děkovali
za vše dobré, co jim
předcházející rok seslal. O
půlnoci se pak rozezněly kostelní

zvony na uvítanou nového roku,
práskalo se bičem a střílelo. O
silvestrovské noci chodily po
staveních tzv. „ometačky“, což
byly chudé ženské oděné do
černého oblečení s bílým
šátkem na hlavě. Zaklepaly na
dveře, vešly a vymetly stavení a
ometly plotnu se slovy: „Ve
jménu Otce, i Syna i Ducha
svatého“, popřípadě již přede
dveřmi strašidelným hlasem
vykřikovaly: „Dejte holky nebo
vdolky!“ a čekaly na výslužku.
Protože se těchto obřadů
účastnily výhradně ženy,
večerům se říkalo „babí večery“. 

SVÁTEK BLÁZNŮ
Svátky svatého Štěpána, Jana
Evangelisty, Mláďátek společně
s Novým rokem a svátkem Tří
králů tvořily ve středověku
oblíbené „svátky bláznů“. Byly to
svátky chlapců, kteří v naruby
oblečeném oděvu zpívali
rozverné písně a říkanky,
křepčili, popíjeli v krčmách a
tropili si žerty z církevních a
obecních hodnostářů. 

Ing. Jana Galbičková

z knihy Lidové zvyky a tradice
Poorlicka

V souvislosti s nezadržitelným
technickým pokrokem a
rozvojem průmyslu před sto lety
začalo zákonitě docházet k
situacím, kdy se zájmy člověka
v čím dál větší míře střetávaly s
přírodou. Těžba surovin,

regulace řek či výstavba silnic a
železnic přetvářely ráz krajiny
dávno před vznikem institucí
zabývajících se ochranou
životního prostředí. Je
zajímavé, že někde kvůli
vodním přehradám zanikaly
celé vesnice a jinde zas
osaměle rostoucí stromy
dokázaly měnit již hotové
inženýrské projekty. V
severovýchodních Čechách
jsou takové případy hned dva.
Když se na počátku 20. století
napřimoval u Slavětína dolní tok
řeky Metuje, stál v trase nově
budovaného koryta dub. Na tom
by nebylo nic neobvyklého,
kdyby se statný strom
nenacházel na pozemku sedlá-
ka, jenž si svého majetku cenil
natolik, že neváhal přivalit
pánům geometrům sud
plzeňského, aby novou Metuji

mírně odklonili a tak milý
doubek skácení ušetřili. Tím
rozumným hospodářem byl
Josef Kavalír a dub od té doby
nese jeho jméno. 
Přibližně ve stejné době, kdy
se na Náchodsku zabývali
Kavalírovým dubem,
zaměstnával úřady na
Rychnovsku pro změnu buk u
trati. Výstavbu posledních
kilometrů železnice z Doudleb
do Rokytnice v roce 1905 totiž
zkomplikoval buk lesní ros-
toucí na pozemku rolníka
Antonína Petra z Pěčína.
Železniční správa sice tehdy
asi stošedesátiletý strom od
majitele za čtyřicet dva zlatých
vykoupila, přesto k jeho poká-
cení nakonec nedošlo. Místo
toho projektanti dráhu
posunuli. Za krásný buk se prý
přimluvil i sám pěčínský

starosta. 
V odborné databázi památných
stromů je buk u trati popisován
jako solitérní veterán, napadený
hnilobou, s boulovitým kmenem
mírně stočeným do spirály. Při
měření provedeném před pěti
lety byl zjištěn obvod kmene
687 cm a výška 23 m. Drážní
buk je zanesen v mapách a není
těžké jej nalézt; dovede nás k
němu polní cesta odbočující ze
silnice Pěčín – Rokytnice.
Seriál o památných stromech
inspirovaný stejnojmennou
knížkou odb. učitele Františka
Hrobaře z Vamberka je u konce.
Budiž toto povídání skromným
připomenutím, že v našem kraji
pod Orlickými horami je stále co
objevovat.

Text a foto: 
Adam Prokeš

Buk u trati do Rokytnice. Stáří asi
270 let
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  U DUBU

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Na základě doporučení MŠMT bych
chtěl seznámit veřejnost s
problematikou sociálně –
patologických jevů na Základní škole
v Týništi nad Orlicí. Tento termín
zahrnuje používání drog, kouření,
alkoholismus, šikanu, kyberšikanu,
záškoláctví, gamblerství a závislost
na lécích.  
Prevence před těmito nebezpečnými
jevy je obsažena v Minimálním pre-
ventivním programu, který se
pravidelně aktualizuje a je součástí
ŠVP (školního vzdělávacího progra-
mu). Všechny tyto negativní jevy a
jejich prevence jsou zapracovány do
tematických plánů některých
předmětů.
Ve školním řádu jsou uvedena
kázeňská opatření za používání a
přinášení drog, alkoholu a
tabákových výrobků do budovy školy
a s tímto školním řádem jsou žáci
seznámeni na začátku školního roku
a na začátku II. pololetí. 
Prevencí pokračujeme v přednáš-
kách a školeních pro učitele a žáky
především II. stupně, kde je největší
pravděpodobnost výskytu výše

popsaných jevů.
Pro jednotlivé ročníky máme
nastaveny následující přednášky od
občanského sdružení SION – Nová
generace.

Moderní je nekouřit
Věková hranice dětí – kuřáků se
snižuje. Víme, že mnozí kuřáci jsou i
žáky I. stupně. Mezi chlapci na II.
stupni je kouření zcela běžné,
mnohdy i s vědomím rodičů.
Přibližně 30 % je žáků 8. a 9. tříd má
zkušenosti s používáním tabákových
výrobků a kouřením. Někteří žáci
kouří „svátečně“, někteří kouří
častěji – několikrát týdně nebo
denně. Veškeré informace o výskytu
kuřáctví u dětí přinesly poznatky, že
tito žáci většinou nemají žádnou
mimoškolní aktivitu, nenavštěvují
žádné zájmové kroužky a svůj volný
čas tráví v parku, na nádraží a někde
kolem svého bydliště. Tato
přednáška je určena pro žáky 6.
ročníku.

Šikana a kyberšikana
To, co mnozí rodiče nazývají ještě

klukovinou a reagují slovy „to jsme
dělali také“, je dnes provázeno
větším násilím a nazýváme tento
jev šikanou.  I na naší škole se
setkáváme s tímto sociálně –
patologickým  jevem a snažíme se
jej minimalizovat. Schránka
důvěry na škole, spolupráce s
rodiči, třídnické hodiny na toto
téma a kázeňská opatření ve
školním řádu jsou významnou pre-
vencí proti tomuto násilí. Skryté
formy jsou na všech školách,
určitě i na naší. Objevují se i
projevy šikanování přímého, ať už
verbálního nebo fyzického.                                                    
V poslední době je častou formou

šikany KYBERŠIKANA neboli
„skrytá nebezpečí internetu“.
Jedná se o úmyslné, zpravidla
opakované psychické týrání
formou komu-nikačních tech-
nologií – mobil, email, facebook,
internet.  Kyberšikana  je častá
mimo období školního vyučování,
v této době je agresor zpravidla z
domu napojen na sociální sítě.
Přednáška na toto téma je určena
pro žáky 7. ročníku.  

Láska a vztahy   
V dnešní době se řada dospívajících
chová v oblasti sexuálního chování a
partnerských vztahů nesprávně a
uchyluje se k rizikovému jednání.
Program chce vnímání partnerského
vztahu posunout z převážně fyzické
roviny k hlubším souvislostem, k
lásce, k vzájemnému poznávání, k
zodpovědnému sexuálnímu chování
a k tomu, jaký význam má
zdrženlivost. Přednáška je určena
pro žáky 8. ročníku.

Trestní odpovědnost mladistvých
Od roku 2012 se žáci 9. ročníku
účastní přednášky, kterou vede
mluvčí Policie ČR okresu RK paní
Kacálková na výše popsané téma.
Většina žáků 9. tříd už dovršila 15 let
a vedle svých práv dostávají
informace o trestných přestupcích,
činech, oznamovacích povinnostech
a sankcích za násilné skutky. Před
ukončením povinné školní docházky
a nástupem na střední školy je to
velice důležité téma.  Pro žáky 9.
ročníku.   

Mgr. Milan  Kajn, ředitel školy 

Svatý Martin na bílém koni v MŠ U Dubu
Naše mateřská škola ctí tradice a zvyky našich
předků. Snažíme se, aby děti měly přehled o výz-
namných dnech a svátcích. 11. listopadu jsme se
proto zaměřili na pranostiku o svatém Martinovi,
který přijíždí na bílém koni. Vše jsme pojali velice
zábavnou formou, děti věděly, že bílý kůň symbol-
izuje sníh. Doplnili jsme další tradice, jako
například pečení svatomartinských rohlíků. Děti si
poslechly legendu o „svatém Martinovi“ jak se
rozdělil o svůj plášť s chudým žebrákem, aby
nezmrzl. Každý dostal prostor si i roli svatého
Martina vyzkoušet a na závěr děti namalovaly tuto
historickou osobnost, tak, jak si myslí, že skutečně
vypadala.

Bc. et. Bc. Renata Horká

Poděkování paní Ing. Monice Gavulové
Děkujeme paní Ing. Monice Gavulové za návrh
třídy Kočiček v MŠ U Dubu a za pomoc při
realizaci tohoto projektu. Tuto přestavbu třídy
hodnotím velice kladně a pro celou mateřskou
školu je velkým přínosem. Plán třídy byl
zhotoven podle feng-šuej. Rodiče dětí reagovali
velice kladně. Samotným dětem tato změna
prospěla a byly absolutně nadšené. Jsme moc
vděčni paní Gavulové za vstřícnost a užitečnou
věc, kterou pro MŠ realizovala. Také děkujeme
celé její rodině za pomoc při realizaci a
toleranci při přípravách.

Bc. et. Bc. Renata Horká 

Vítání občánků našeho města
Děti z MŠ U Dubu v sobotu 15.11.2014 opět
přivítaly na svět narozené občánky našeho města.
Malé předškoláčky při recitaci básniček přišla
podpořit i naše nová paní starostka Ing. Jana
Galbičková.

Bc.et Bc. Renata Horká
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DĚJINY SPOTŘEBIČŮ

Víte, kdy vznikly 
nejběžnější spotřebiče?

Průměrná česká domácnost
používá stále víc elektrických
spotřebičů. Když si doma uděláte
jejich důkladnou inventuru,
možná budete výsledným číslem
sami překvapeni. 
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy
jste to všechno nakoupili. A víte,
odkdy se ten který spotřebič v
domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, 
to lednice

K nejběžnějším spotřebičům patří
chladničky a mrazničky. Dnes má

podle statistik alespoň jednu
lednici 100 % českých
domácností. Vynález umělého
zmrazování předvedl poprvé
skotský lékař a chemik William
Cullen už v roce 1756 na
univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“
fungovalo, musel otáčet klikou
stroje. Není tedy divu, že se led-
nice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova
smyslu vyrobila v roce 1911 amer-
ická firma General Electric podle
patentů francouzského vynálezce
Marcela Audiffrena. Prodala jich
ovšem jen něco kolem stovky.
Lednice totiž stála kolem tisíce
dolarů, což byl asi dvojnásobek

ceny tehdejšího automobilu. Navíc
zabírala trochu moc místa: hlučný
motor a kompresor se umisťovaly
do sklepa, zatímco chladicí box
měl své místo v kuchyni. Teprve
model Frigidaire z roku 1923 se
do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal
hitem, od roku 1927 se ho
prodalo přes milion kusů. Koncem
třicátých let mělo už ledničku 60%
amerických domácností, zatímco
v Evropě se ledničky dočkaly
podobného rozšíření až v sed-
mdesátých letech. 

Hit roku 1893: 
myčka nádobí

Myčky nádobí se u nás zatím
takového rozšíření nedočkaly.
Používá je zhruba 15 %
domácností. Hitem se staly díky
světové výstavě v Chicagu roku
1893, patent na myčku získala v
roce 1886 Američanka Josephine
Cochranová, bohatá dáma z
Illinois. 
Paní Cochranová začala detailem
– držáky na talíře. Teprve poté, co
vymyslela, jak talíře a hrníčky
uchytit do drátěných držáků tak,
aby pevně držely i v silném
proudu, umístila držáky na kruh.
Ten byl napojen na motor, který
kruhem otáčel. Voda pak na
nádobí padala shora. 
Zpočátku se myčky objevovaly
hlavně v restauracích a na lodích,
později v hotelích, začala si je
pořizovat i armáda. Až o pár desítek
let zamířily do domácností. 

Sekačky na trávu mají 
dnešní podobu už 60 let

Šedesáté narozeniny oslavila

loni sekačka na trávu v podobě,
v jaké ji nejčastěji potkáte na
českých zahradách. Tato
rotační sekačka s jedním
nožem otáčejícím se kolem
svislé osy se poprvé objevila v
roce 1953.

Vynález stroje, který jako první
začal opravdu vážně
konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent
na něj získal 31. srpna 1830
Edwin Beard Budding, strojník
ze Stroudu v anglickém
hrabství Glouces-tershire. V
podstatě jen zvětšil zařízení,
kterým se v textilních továrnách
sestřihoval drsný povrch látek
po tkaní. 
V 90. letech 19. století pak
vznikaly první motorové
sekačky poháněné nejprve
parními stroji a později benzi-
novými motory. První elektrická
sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se
dnes soustřeďují i na úspory –
především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů
dalšího vývoje je neustálý důraz
na použití takových materiálů
při výrobě, které po skončení
životnosti umožní jejich
recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se
ušetří až osmdesát procent
elektrické energie, jelikož
získání materiálů recyklací je
daleko levnější než jejich těžba
přímo z nerostných surovin -
zejména v případě železa .
Navíc zásoby primárních
surovin na naší planetě nejsou
neomezené,“ zdůrazňuje
význam zpětného odebírání
elektrospotřebičů generální
ředitel kolektivního systému
ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Vysloužilé spotřebiče 

Vysloužilé spotřebiče 
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23. ROČNÍK BĚHU TÝNIŠŤSKÉ DESÍTKY
Na start 23. ročníku běhu Týnišťské desítky, která se pravidelně běhá na

počest říjnového svátku, se za slunečného podzimního počasí postavilo 227
vytrvalců a vytrvalkyň v osmi kategoriích. Pořadatelé atletického oddílu SK
Týniště nad Orlicí ve spolupráci s DDM také připravili závody předškolních dětí
a žactva, kterých se zúčastnilo 52 na tratích dlouhých od 100 m do 1500 m.
V kvalitní konkurenci vytrvalců se celkovým vítězem stal Petr PECHEK  z TJ
Maratonstav Úpice kvalitním časem 31:57 min. a nejlepší ženou byla na
celkovém 19. místě Táňa METELKOVÁ z TJ Sokol Hradec Králové ve
výborném čase 35:30 min.  Nejlepší v jednotlivých kategoriích byli odměněni
věcnými cenami, které předávali náměstek hejtmana Královéhradeckého
kraje Ing. Karel Janeček a místostarosta města Týniště nad Orlicí Pavel
Nadrchal se členy místního atletického oddílu SK Týniště nad Orlicí.
Nejstarším účastníkem byl Otakar SVATOŠ (roč. 1934) z Iscarexu Česká
Třebová.    

Poděkování za zdařilou sportovní akci patří pořadatelům a rozhodčím z
atletického oddílu, Domu dětí a mládeže (Kateřině KUKLOVÉ a spol.),
dobrovolníkům a Městské policii za zajištění hladkého průběhu.

Pořadatel závodu děkuje všem sponzorům, kterými byli:

n SPRÁVA LESŮ Týniště nad Orlicí – paní Franziska STERNBERGOVÁ
n MĚSTSKÝ ÚŘAD Týniště nad Orlicí
n OVOCE – ZELENINA – pan ZÁBRODSKÝ, Týniště nad Orlicí
n BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí
n ELEKTRO TELUX, s.r.o. Týniště nad Orlicí
n PRODEJ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB – Mgr. Milan Kopecký, Týniště n.  O.
n SPORTHOTEL WELDIS –  Dlouhá Ves
n KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA – paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště nad Orlicí
n PEKÁRNA LIČNO

Vítěz Týnišťské desítky P. Pechek

n DUVA – pan Josef DUNDR, Týniště nad Orlicí
n STRAVOVÁNÍ GERIATRICKÉ CENTRUM – pan Josef VLČEK, Týniště n. O. 
n KRAJSKÝ ÚŘAD KHK – náměstek hejtmana Ing. Karel JANEČEK

Těšíme se na účast v dalším 24. ročníku Týnišťské desítky, která se bude
konat opět ve sváteční den, ve středu 28. října 2015.

Za oddíl atletiky SK Týniště nad Orlicí 
Václav GOLDBACH

Ing. Jiří TYAHUR



23. ROČNÍK BĚHU TÝNIŠŤSKÉ DESÍTKY

Budoucí nadějné atletky r. 2005-7 Budoucí nadějní atleti r. 2005-7

Celková vítězka žen T. Metelková Nejstarší účastník závodu O. Svatoš

Vítěz závodu P. Pechek Start hlavního závodu



ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města
Týniště nad Orlicí. Adresa redakce : Tyršovo náměstí 478, IČO 42886139, 517 21 Týniště nad Orlicí. Telefon : 494 337 330, fax : 494371029, E-mail
: cizkova@tyniste.cz. Šéfredaktor : Libor Koldinský, mobil 603 450 213, E-mail : bohae@seznam.cz. Redakční rada : Petra Čížková, Libor Stolín, Jan
Dušek. Technická příprava a sazba: Jan Dušek. Objednávka inzerce přímo v Kulturním centru nebo na tel. 775 102 260, popř. na
libor.stolin@seznam.cz . Příspěvky včetně fotografií v dobrém rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu bohae@seznam.cz pod názvem
PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tis-
kové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory
nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve
zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 11923. Tisk: AG TYP Kostelec nad Orlicí. Náklad 650
výtisků. Foto na titulní straně: Spolkaři si připomněli vznik republiky -  foto Štěpán Tomašík

Z ČINNOSTI DDM

Kávová dílna 

CVVZ - celostátní vzájemná výměna zkušeností


