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ODHALENÍ BUSTY TGM

Chtěl bych pro občany, kteří ne-
měli čas přijít na slavnostní happe-
ning na náměstí spojený nejen s od-
halením busty TGM, ale především 
s  kulturním programem, zveřejnit 
text mého projevu u  příležitosti 
státního svátku.

Celou akci hodnotím jako zdaři-
lou, i když si s námi počasí zahrálo 
nepěknou partii. Chci poděkovat 
všem aktérům, kteří se na náměstí 
podíleli nejen na organizaci, všem 
účinkujícím za precizní výkony, 
ale především nemalému publiku, 
které vydrželo až do konce. Tady je 
tedy přepis mého proslovu.

Dobrý den vážení občané, milí hosté,
chtěl bych vás přivítat na slavnost-

ním aktu ke stému výročí založení 
samostatného Československa. Vítám 
zde naše milé hosty ze Slovenska, 
starostu Čierneho Balogu pana Ing. 
Františka Budovce s  chotí, vítám za-
stupitele města Týniště nad Orlicí 
i další hosty.

V roce 1918 se podařilo díky odva-
ze legií a skupině zapálených idealistů 
v čele s T. G. Masarykem založit naši 
republiku. Ano, správně se říká, že 
republika vznikla v  zákopech první 
světové války. Dlouholeté české úsilí 
o  samostatnost se stalo skutečností. 
Vznikl demokratický stát zaručující 
svým občanům svobody a plná práva. 
Začaly se psát naše moderní dějiny.

Využívám tuto chvíli i  pro slav-
nostní otevření nově rekonstruované-
ho středu Mírového náměstí z  dílny 
architekta Libora Tomana. Stojíme 

pod památnou lipou, která byla prá-
vě k  oslavě nové republiky vysazena, 
stejně jako nyní v  jejím sousedství 
k dnešnímu výročí vysadili svoji lípu 
Sokolové. My pod její košatou koru-
nu umísťujeme památník a  za chví-
li odhalíme bustu otce zakladatele, 
abychom uctili vzpomínku na tento 
historický milník. Každý kolemjdoucí 
si nyní může připomenout osobnost, 
která stála na začátku naší cesty za 
svobodou. Tedy představuji vám dílo 
akademického sochaře Vladimíra 
Peška.

Řeknu několik vět, které zazname-
nal tehdejší tisk.

Daleko od vlasti, za mořem, dva 
dny před převratem v  Praze, dne 
26.  října  1918 ve Filadelfii ve Spoje-
ných státech Severoamerických pro-
hlašuje T. G. Masaryk deklaraci „Sa-
mostatnosti Československé“.

Byl to světodějný okamžik, kdy 
prezident Republiky Československé, 
hrdinný vůdce zahraničního odboje 
za světové války, T. G. Masaryk, ještě 
před pádem rakousko-uherské mo-
narchie vyhlásil samostatnost našeho 
národa ve slavné síni v Domě Neod-
vislosti v hlavním městě Pensylvánie, 
ve Filadelfii. A  když Masaryk dočetl 
slavnou deklaraci o  samostatnosti 
Československa, tu z  velikého shro-
máždění Čechů i  Slováků ozval se 
do hlubokého ticha hlasitý vzlykot 
pohnutí. Ženy, starci i muži propukli 
v  neskrývaný pláč blahem, pýchou 
a radostí.

Ano, před 100 lety se začala psát 
nová kapitola našich dějin – bylo za-

loženo samostatné Československo! 
Pro mě samotného je to nejdůležitěj-
ší mezník našich novodobých dějin. 
U tohoto klíčového historického milní-
ku stálo mnoho odvážných lidí. Mezi 
předními hybateli celého převratu stál 
Tomáš Garrigue Masaryk – rene-
sanční osobnost, náš „tatíček“ a první 
prezident, zvaný také prezident Osvo-
boditel.

Masaryk jednou prohlásil, že „Člo-
věk bez národa byl by ničím.“ A právě 
Masarykovo jméno je neodmyslitelně 
spjato s  pojmy demokracie, národní 
hrdost, vlastenectví a  odvaha. Aby 
tyto pojmy nebyly jen prázdnými slo-
vy, je třeba si neustále připomínat, 
že svoboda a  demokracie nejsou sa-
mozřejmostí. Za slovy stojí činy a za 
činy lidé. Abychom jako národ byli 
„něčím“, měli bychom se poučit z chyb 
a inspirovat se úspěchy našich předků.

„Matička“ republika, jak by jistě 
pravil náš první prezident, je stále sice 
mladá, co do útlaku a nutnosti hájit 
si svá práva toho má ale za sebou už 
dosti. Zvláště po těžkých letech válečné 
nacistické okupace i  desetiletích ko-
munistické totality je naší morální po-
vinností uvědomovat si především tu 
nesamozřejmost naší svobody a vážit 
si jí. Proto bychom měli s úctou a re-
spektem přistupovat k našim státním 
symbolům, které v  sobě nesou tolik 
zkušeností našich předků.

 
Dále v měsíci listopadu v souvis-

losti s  blížícím se Dnem veteránů 
proběhl důstojný akt u Památníku 
obětem válek u základní školy spo-
jený s  odhalením pamětní desky 
padlým rodákům (vojákům) v prv-
ní i druhé světové válce. Myslím, že 
je naprosto správně, že město po sto 
letech konečně splatilo dluh, který 
vůči obětem dosud mělo vzhledem 
k absenci takového místa.

Chtěl bych na tomto místě podě-
kovat všem, kteří se na tomto po-
činu podíleli. Zastupitelům, kteří 
vybudování pietního místa podpo-
řili, dvojici nadšenců historie Ing. 
Stanislavu Štěničkovi a  Martinu 
Urbanovi za dodání potřebných 
dat a  textů k  výrobě pamětní des-
ky, kolektivu ze základní umělecké 
školy za aranžmá při vlastním aktu 
a  v  neposlední řadě příslušníkům 
místní základny AČR za důstojné 
provedení vojenského ceremoniá-
lu. Za sebe si dovoluji opět přiložit 
text svého projevu věnovaný přede-
vším vzpomínce na padlé hrdiny.

Vážení spoluobčané, vážení hosté,
nedlouho po oslavách vzniku Čes-

koslovenska vzpomeneme v  neděli 
11.  listopadu stého výročí ukončení 
1. světové války, ve své době nazýva-
né jako válka „Velká“. Toto datum je 
v  moderních dějinách připomínáno 
rovněž jako Den válečných veteránů, 

jehož symbolem se stal květ vlčího 
máku.

Tak jako většina tehdejších obcí ra-
kouského mocnářství pocítilo i  naše 
město tíhu 1. světové války plnou si-
lou. Podle záznamů městské kroniky 
odjelo z  týnišťského nádraží s  dře-
věným vojenským kufrem do Velké 
války téměř čtyři sta třicet mužů, otců 
rodin i mladých vyděšených chlapců, 
stojících teprve na začátku dospělého 
života. Přes šedesát z nich se domů ni-
kdy nevrátilo.

Vojáci z Týniště nad Orlicí rukovali 
ponejvíce k blízkým útvarům Rakous-
ko-Uherské armády, nejčastěji k  18. 
řadovému pěšímu pluku v  Hradci 
Králové, 30. zeměbraneckému pluku 
ve Vysokém Mýtě, 98. řadovému pěší-
mu pluku tamtéž nebo k 11. zeměbra-
neckému pluku v Jičíně. To do značné 
míry předurčilo jejich další válečné 
osudy, většina z nich bojovala a řada 
i padla na ruské frontě v tehdejší Ha-
liči, v Rumunsku, v Srbsku či později 
na italské frontě v  jižních Tyrolích 
a Slovinsku.

Mnohé naše vojáky zavály válečné 
osudy do řad zahraničních legií, orga-
nizovaných zakladateli českosloven-
ského státu v  Rusku, Francii a  Itálii. 
Celkem prošlo těmito jednotkami té-
měř čtyřicet Týnišťáků, nejvíce z nich 
jako příslušníci československého 
vojska na Rusi. Rozhodnutí vstoupit 
do armády nově vznikajícího státu 
nebylo ve své době snadné. Zajetí le-
gionáře na rakouské či německé frontě 
znamenalo jistou smrt provazem, pří-
padná prohra Dohodových mocností 
představovala pro tyto muže riziko 
doživotního vyhnanství a  nemožnost 
návratu do rodné vlasti. Pro ruské 
legionáře navíc válka neskončila v lis-
topadu 1918, v bojích o vlastní přežití 
museli čelit víru občanské války v bol-
ševickém Rusku a domů se vraceli po 
dlouhých peripetiích až do roku 1920.

Ani po skončení války neměli mno-
zí navrátivší se vojáci zasloužený klid, 
když byli vzápětí povoláni nově usta-
venou Československou republikou do 
činné služby k obraně hranic na Těšín-
sku a na slovensko-maďarské hranici.

Z  přímých účastníků Velké války 
dnes již nikdo nežije. Nezadržitelně se 
v  čase ztrácejí vzpomínky na těžkou 
dobu, kterou byli naši předci nuceni 
prožít. Lidé zmizeli a s nimi jejich jmé-
na a příběhy. Po sto letech, s odstupem 
času, se můžeme dívat na dobu Velké 
války a osudy našich předků nepřed-
pojatě, aniž bychom byli nuceni dávat 
událostem, které se staly tak dávno, 
dodatečný význam. Dnes se již nemu-
síme tvářit, že Masaryk a legionáři ne-
existovali, ani že muži, kteří nevstou-
pili do legií a  aktivně se nezúčastnili 
boje za vznik nového československého 
státu, byli zbabělci a nezaslouží si naší 
pozornosti. 

...pokračování na str. 4 
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Orlicí, na období od 1. 11. 2018 
do 31. 10. 2021.

6. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. V., bytem ***, na období od 
1. 11. 2018 do 31. 1. 2019.

7. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí žá-
dost o vyřazení drobného dlou-
hodobého majetku z  důvodu 
zastaralosti a nefunkčnosti.

8. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí při-
hlášení se do výzvy Šablony II 
k  čerpání peněz EU, která byla 
vyhlášena dne 28. 2. 2018.

9. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Or-
licí žádost o navýšení mzdového 
limitu o částku 36 155,00 Kč. Po 
úpravě bude limit pro rok 2018 
ve výši 1 192 115,00 Kč, včetně 
rozpočtových opatření.

10. Rozpočtové opatření č.21/2018.
11. Změnu závazného ukazatele 

mezi zřizovatelem a příspěvko-
vou organizací Základní škola 
Týniště nad Orlicí. Původně 
poskytnutý účelový neinvestič-
ní příspěvek na nákup PC do 
učebny č. 12 (8 ks) se mění na 
účelový neinvestiční příspěvek 
na nákup počítačové techniky 
do učebny č. 12. Výše účelového 
příspěvku zůstává nezměněna – 
160 000 Kč.

12. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IP-12-2010249/SOBS VB/01 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společ-
ností Energomontáže Votrou-
bek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  bu-
doucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

13. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stav-
by č. IZ-12-2000869/VB/01, 
název stavby: Týniště n-Orl. 
p.č. 2294/35, přel. Kvn mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

zastoupena společností PEN 
– projekty energetiky, s.r.o., 
Arnošta z  Pardubic 2082, 530 
02 Pardubice a  budoucí po-
vinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

14. Záměr pronájmu části pozem-
ku p. č. 1607/1 a části pozemku 
p.č. 1606 o celkové výměře 345 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

15. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 208/1 a části pozemku 
par. č. 208/3 o  celkové výměře 
cca 42 m2 v k. ú. Rašovice u Tý-
niště nad Orlicí.

16. Pronájem části pozemku p. 
č. 208/1 o  celkové výměře 42 
m2 v  k. ú. Rašovice u  Týniště 
nad Orlicí pro K. J., trv. byt. 
***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01.  01.  2019 za účelem proná-
jmu pozemku jako zahrádky 
a  ukládá starostovi města ná-
jemní smlouvu podepsat.

17. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 104/2 o výměře cca 72 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

18. Smlouvu o podnájmu v prosto-
rách budovy Polikliniky Týniště 
nad Orlicí, která je majetkem 
města, pro MUDr. Veroniku 
Brandejsovou a  pověřuje sta-
rostu smlouvu podepsat.

19. Zřízení komisí rady města (dle 
přílohy) v počtu členů 5 včetně 
předsedy, a  pověřuje místosta-
rostu města dokončit nominaci 
členů finančního a kontrolního 
výboru a členů osadních výbo-
rů.

20. Nominovaným členům výborů 
a komisí, kteří nejsou zastupite-
li města, jednorázovou odměnu 
za výkon funkce 3000 Kč/rok.

21. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v sou-
ladu s ustanovením § 31 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fon-
du investic do výše 50 000 Kč 
na  pořízení kompresoru BA-
MAX 60G/270CT 7,5.

22. Vyplacení odměny pro ředitel-
ku příspěvkové organizace Ma-
teřská škola – U  Dubu Týniště 
nad Orlicí.

23. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Or-
licí v  souladu s  ustanovením 
§ 30 zákona č.  250/2000  Sb., 
o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du do  výše 70 100 Kč na  poří-
zení: projektor s příslušenstvím 
33 800 Kč; notebook 19 000 Kč; 
multifunkční tiskárna A4 za 
9 800 Kč; aktivní reproduktory 
M – Audio AV 32 2 500 Kč; ko-
munikační modul k  EZS 5 000 
Kč

B) Bere na vědomí

1. Protokol o  výsledku veřejno-
správní kontroly na místě v pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola - U Dubu Týniště nad Or-
licí.

2. Protokol o  výsledku veřejno-
správní kontroly na místě v pří-
spěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vč. vy-
jádření ke kontrole.

3. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  příspěvkové 
organizaci Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí.

4. Vytýkací dopis panu J. P., bytem 
*** ohledně neoprávněné mani-
pulace s měřidlem tepla. V pří-
padě jakéhokoliv porušení pra-
videl daných nájemní smlouvou 
bude nájem ukončen.

C) Ukládá

1. Projednat v  ZM změnu závaz-
ného ukazatele mezi zřizovate-
lem a  příspěvkovou organizací 
Mateřská škola – Město Týniš-
tě nad Orlicí (IČO750 15 048), 
která spočívá ve snížení nein-
vestičního příspěvku na provoz 
o  částku 278 000 Kč na  žádost 
paní ředitelky. Celková výše ne-
investičního příspěvku na pro-
voz bude představovat částku 
1 389 855 Kč.

T: zasedání ZM
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechto-
vá
2. Projednat v  ZM odkup chaty, 

v  ceně 390 000 Kč, postavené 

na pozemku v podílovém vlast-
nictví měst a  obcí spravované-
ho Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno.

T: zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

D) Zamítá

1. Žádost pana G. H. a paní Z. D. 
na přemístění sběrného místa 
bioodpadu v  Křivicích na po-
zemku parc. číslo 13.

Příloha:

Komise zřízené Radou města Tý-
niště nad Orlicí:

Komise školská a kulturní
předseda: Libor Koldinský; členo-
vé: Mgr. Marian Janko Mgr.Pavel 
Plašil; Jana Kalousová; Ing. Dana 
Dobešová; zapisovatelka: Mgr. Iva-
na Polášková

Komise zdravotní a sociální
předseda: PhDr. Veronika Če-
pelková; členové: Jana Kupcová; 
MUDr. Josef Otava; Mgr. Jana Ti-
chá; Mgr. Marie Vacková; zapiso-
vatelka: Marta Beranová

Komise sportovní
předseda: Mgr. Miloslav Beránek
členové: V l a d i m í r  Po l á š e k ;  
Josef Vlček; Ivo Dostál; Jaroslava 
Ullwerová; zapisovatelka: I l o -
na Palánová

Komise bytová
předseda: PharmDr. Irena Černí-
nová; členové: Eva Nedomanská; 
Miloslava Špačková; Mgr. Ivana 
Oubrechtová; Mgr. Miroslav |Hor-
ký; zapisovatelka: Jana Křišťáková

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

...pokračování ze str. 3

Byli to naši předci, které semlela 
zlá doba. Mnozí z nich se jen ocitli ve 
špatné době na špatném místě, mnozí 
vědomě a se ctí bojovali za myšlenku 
nové československé státnosti. A takto 
na ně nahlížejme, a takto na ně vzpo-
mínejme.

Dnes se scházíme, abychom odhali-
li jmenný památník rodákům našeho 
města, kteří padli v  obou světových 
válkách. Splácíme tím závazek, který 
se našemu městu nedařilo v  přede-
šlých sto letech naplnit. Zakládáme 
tím novou tradici oslav Dne válečných 
veteránů, kterou, jak doufáme, bude 
naše město ve spolupráci a Armádou 
České republiky i  nadále udržovat 
a rozvíjet.

Prvotní poválečné úvahy o vztyče-
ní památníku obětem Velké války se 
v našem městě nepodařilo uskutečnit. 
Teprve v  roce 1933 vznikl úpravou 

pomníku bývalé Koťanovy hrobky na 
starém kostelním hřbitově anonymní 
„Čestný hrob padlých ve světové vál-
ce“ a následně v roce 1953 „Památník 
obětem válek“, u kterého jsme se dnes 
sešli.

V  roce 1959 poznamenal ředitel 
Čapkova újezdního muzea Jiří Zelen-
ka: „Dodnes památníku chybí nápis, 
který by vhodně připomenul, proč pa-
mátník vznikl i dík a na paměť těm, 
kdo ve dvou světových vichřicích slou-
žili svobodě vlasti – i na výstrahu, aby 
už nikdy víc nebylo takových obětí“. 
Připojme se dnes k tomuto šedesát let 
starému díku a  věnujme vzpomínku 
mužům, kteří neměli to štěstí a  ne-
přežili běsnění dvou světových válek. 
A vyslovme přání a dnes i v budoucnu 
jednejme tak, aby naši potomci za sto 
let nemuseli číst na nových pamětních 
deskách jména naše a  jména našich 
dětí.

Libor Koldinský – starosta města
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SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

     

A) Určuje

1. Ověřovatele zápisu MUDr. Jana 
Beránka, Ing. Jaroslava Matičku 
Zapisovatelku Jaroslavu Svo-
bodovou, Předsedu návrhové 
komise PharmDr. Irenu Černí-
novou, členy návrhové komise 
PhDr. Veroniku Čepelkovou, 
MUDr. Josefa Otavu; Předsedu 
volební komise Mgr. Miloslava 
Beránka; členy volební komise 
Ing. Lukáše Drozdíka, Vladimí-
ra Poláška

2. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí bere na vědomí složení 
slibu členů zastupitelstva podle 
§ 69, odst. 2, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí schvaluje program usta-
vujícího zasedání.

4. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí schvaluje zvolení jednoho 
místostarosty.

5. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí v souladu s § 84 odst. 
2 písm. k), zákona o obcích, ur-
čuje, že pro výkon funkce staros-
ty obce bude člen zastupitelstva 
uvolněn.

6. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí schvaluje veřejný způsob 
volby starosty,  místostarosty 
a členů rady města.

7. Zastupitelstvo města Týniště nad 

Orlicí podle § 84 odst.2, písm. 
m), zákona o obcích, volí staros-
tu města Libora Koldinského.

8. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí podle § 84 odst.2, 
písm. m), zákona o obcích, volí 
místostarostu města Pavla Nadr-
chala.

9. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí podle § 84 odst.2, 
písm. m), zákona o obcích, volí 
členy rady města MUDr. Jana 
Beránka, PharmDr. Irenu Čer-
nínovou a  Ing. Simonu Gavlá-
kovou.

10. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí zřizuje podle § 117 
odst.2 a  § 84 odst. 2, písm. L), 
zákona o obcích, finanční výbor 
a  kontrolní výbor. Oba výbory 
budou v počtu 5 členů.

11. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí volí předsedu finanč-
ního výboru Ing. Jaroslava Ma-
tičku.

12. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí volí předsedu kon-
trolního výboru Ing. Lukáše 
Drozdíka.

13. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí deleguje podle § 84, 
odst. 2, písm. f), zákona o  ob-
cích, zástupce města do společ-
nosti Odeko, s.r.o., Týniště nad 
Orlicí Libora Koldinského a Jo-
sefa Urbánka.

14. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí deleguje podle § 84, 
odst. 2, písm. f), zákona o  ob-
cích, zástupce města do Lesního 
družstva Vysoké Chvojno Libo-
ra Koldinského a  Pavla Nadr-

chala.
15. Zastupitelstvo města Týniště 

nad Orlicí deleguje podle § 84, 
odst. 2, písm. f), zákona o  ob-
cích, zástupce města do Dob-
rovolného svazku obcí Křivina 
Libora Koldinského, Ing. Jaro-
slava Matičku a Zdeňka Hejnu.

16. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí v souladu s § 77 odst. 
3 písm. b), zákona o  obcích, 
stanoví, že při souběhu výko-
nu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastu-
pitelstva obce poskytne pouze 
za  výkon funkce, za  niž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.

17. Zastupitelstvo města Týniš-
tě nad Orlicí v  souladu s  § 72 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n), 
zákona o  obcích, stanoví od-
měny za  výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva takto: místostarosta 
23 247,– Kč; člen rady města 
7 380,– Kč; předseda výboru 
nebo komise; 3 690,– Kč; člen 
výboru nebo komise 3 075,– Kč; 
člen zastupitelstva bez dalších 
funkcí 1 845,– Kč

18. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí v souladu s § 72 odst. 
2 a § 84 odst. 2 písm. n), záko-
na o obcích, stanoví, že odměny 
za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne následují-
cího od přijetí tohoto usnesení. 
V  případě nastoupení náhrad-
níka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne slože-
ní slibu. V  případě personální 
změny v  obsazení jednotlivých 
funkcí, tj. v  případě nového 
zvolení do  funkce (starosty, 
místostarosty, člena rady měs-
ta, předsedy výboru, předsedy 
komise, člena výboru, člena ko-
mise) bude odměna náležet ode 
dne zvolení do této funkce.

19. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí ukládá připravit ná-
vrh na členy finančního a kon-
trolního výboru podle návrhů 
jednotlivých stran.

T: nejbližší zasedání ZM O d -
povídají: předsedové výborů

A) Schvaluje

1. Prodloužení nájemní smlou-
vy p. H. J. a p. H. P., bytem ***, 
na období od 1.  11.  2018 do 
31. 10. 2021.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. E., bytem ***, na období od 
1. 11. 2018 do 31. 10. 2021.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. V., bytem ***, na období od 
1. 11. 2018 do 31. 10. 2021, až po 
uhrazení všech pohledávek vůči 
městu.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. B., bytem ***, na období od 
1. 11. 2018 do 31. 10. 2021.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. D. M., bytem ***, Týniště nad 

Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

města Týniště nad Orlicí
konaného dne 31. 10. 2018

Usnesení č. 1
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 7. 11. 2018

ZPRÁVY Z RADNICE

OZNÁMENÍ GERIATRICKÉHO CENTRA
V průběhu měsíce ledna 2019 bude vypsána veřejná zakázka  
na zajištění stravy pro Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí  
a to nejdéle od 1. 1. 2020. V případě dotazů se obraťte na  

Marii Vackovou, mob. 605 560 797, e-mail: gc.vackova@gmail.com
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GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA – ROK 2018

PODZIMNÍ LOUČENÍ S HOUBAMI VII. ROČNÍK HOUBAŘSKÉ VÝSTAVY

Blíží se konec roku 2018 
a  bude potřeba zrekapitulovat 
tento rok očima našeho spolku. 
V  tomto roce probíhal běžný 
provoz naší galerie, tzn. všech-
ny zájemce o návštěvu naší ex-
pozice jsme vždy rádi provedli. 
Jelikož nás navštěvují hlavně 
lidé se zájmem o  naše téma, 
většinou prohlídka přejde v pří-
jemné povídání. O  význam-
ných dnech, včetně dne výročí 
100 let ČSR jsme měli otevřeno 
a byla velice slušná návštěvnost. 
V  roce 2018 se povedlo i  roz-
šířit sbírku obrazů Jaroslava 
Dostála o několik nových kusů. 

Nejvíce si ceníme darovaného 
obrazu z  pozůstalosti po panu 
Karlu Procházkovi, za který 
moc děkujeme.

Dále jsme v  roce 2018 mu-
seli nechat vytvořit nové www 
stránky – www.galerie-tyniste.
cz, které nám vytvořil Ing. Lu-
káš Drozdík, za což mu patří 
velký dík.

A co závěrem. Bude nám po-
těšením, když si najdete chvilku 
a naši galerii navštívíte.

Štěpán Tomašík 
Galerie Jaroslava Dostála, z.s.

Letošní letní počasí nechtělo 
uvolnit místo přicházejícímu pod-
zimu, chyběl déšť a  voda, kterou 
i  houby potřebují ke svému boha-
tému růstu. Houbaři byli nešťastní 
a  úroda hub oproti loňským žním 
byla malá.

I přes tyto skutečnosti se podaři-
lo houby nasbírat, a proto bylo na-
konec možné uskutečnit již sedmý 
ročník  výstavy  hub, která proběh-
la v sobotu 20.  října  v restauraci 
U Dubu za pomoci pana Jindřicha 
a Martina Špryňara.

Cílem výstavy je nasbírat co nej-
více různých druhů  hub, které si 
mohou návštěvníci prohlédnout 
a  seznámit se s nimi.  Díky hou-
bařským nadšencům  našeho spol-
ku SK Ontario se podařilo nasbírat 
170 druhů hub. Jejich třídění a po-
pis měli  na starosti naši pozvaní 
mykologové: pan Ing.  Slaboň  Sla-
vimír, Lepšík Karel, Matějka Vašek 
a  Petelík Pavel, kteří byli celý den 
k dispozici návštěvníkům  a  odpo-
vídali na  jejich  dotazy,  ukazovali 
různé  „fígle“ ke správnému urče-

ní jména houby.
Vystavené houby byly rozděleny 

do sedmi skupin: dřevokazné, hři-
bovité,  čirůvky, pavučince, pečár-
ky,  bedly a  holubinky.  Stejně jako 
loni mezi vystavenými houbami 
nechyběly ani muchomůrky, byla 
k vidění i  smrtelně  jedovatá mu-
chomůrka zelená.

Pro děti byla připravena sou-
těž o sladkou odměnu, měly za úkol 
poznat pět nejznámějších hub  a  ti 
nejmenší si mohli namalovat  ob-
rázek.

Výstava byla ještě spojená 
s ochutnávkou houbových  speci-
alit. Mohli jste ochutnat  polévku 
z kotrče,  „kyselku“,  „hadrovku“, 
sekanou plněnou houbami, hou-
bové  placičky, chlupaté knedlíky 
s houbami i tradičního kubu.

Chtěla bych poděkovat všem ná-
vštěvníkům, mykologům, J. a  M. 
Špryňarovi  a  členům  z. s. Onta-
rio  za velmi  pěknou a  vydařenou 
akci.

Edita Burešová
fotky: Jaroslav Derner

     

V  roce 2018 se nám za pomoci 
města Týniště nad Orlicí podařilo 
uspořádat pár pěkných akcí, které 
se díky krásnému létu moc povedly.

Jednou z  těchto akcí bylo, jako 
již každým rokem, pálení čaroděj-
nic, kde si naši nejmenší přišli na 
krásnou hudbu, soutěž o nej čaro-
dějnici-čaroděje, dobrou mňamku 
a bezva zábavu.

Druhá akce byl Dětský den. Na 

této akci si naši nejmenší mohli 
projít pohádkovým lesem, zasou-
těžit si na hřišti, zhlédnout ukázky 
motorového akrobatického letec-
tví, přetahování lanem, a samozřej-
mě tolik oblíbené kolo štěstí, kde 
každý vyhrál.

Třetí akcí, kterou SK Petrovice 
spolupořádal se Sdružením za roz-
voj Petrovic, byla Svatovavřinecká 
pouť. Na této akci, přes strašlivá ve-

dra, si návštěvníci mohli poslech-
nout Týnišťskou dechovku, kouz-
lení kouzelníka, loutkové divadlo 
a spoustu dalšího.

Ještě nás pro tento rok čeká jedna 
akce, a to je jako vždy Silvestrovské 
posezení s  „OVAREM“. Tato akce 
se bude konat 31.  12. od 10:00 ve 
sportovním areálu v  Petrovicích 
nad Orlicí, kam jste všichni zváni.

A  v  neposlední řadě bych chtěl 

zmínit výsledky fotbalového oddí-
lu, ale v  tomto směru se nám, bo-
hužel, moc nedaří.

Tak to je o činnosti SK Petrovice 
vše, mnohokrát děkujeme městu 
Týniště nad Orlicí za jeho podpo-
ru a  doufáme, že naše spolupráce 
bude pokračovat i v roce 2019.

Za SK Petrovice 
člen výboru Jan Hašek

ZPRÁVA O ČINNOSTI SK PETROVICE NAD ORLICÍ ZA ROK 2018

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ 
 ZLATA A STŘÍBRA. DÁLE VYKUPUJEME NATAHOVACÍ 
HODINKY VYROBENÉ DO ROKU 1993 - PRIM, OMEGA, 

GLASHUTTE, HEUER, LONGINES A JINÉ ZNAČKY. 
POHLEDNICE DO ROKU 1950, MINCE, BANKOVKY, 
ODZNAKY, ŠPERKY S ČESKÝMI GRANÁTY, VĚCI 

VOJENSKÉHO CHARAKTERU - UNIFORMY, VÝSTROJ, 
NOŽE, DÝKY, ŠAVLE, PŘILBY A JINÉ PODOBNÉ VĚCI. 

PAGÁČ, TEL.: 730 506 939

PŮJČKA
Rychle a diskrétně

Půjčíme až do výše 100.000,– kč
Schválení do několika minutPeníze ihned na ruku

nebo do 24 hod na účetMožnost splátkových prázdnin

Volejte 724 924 888
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VÝROČNÍ LÍPA ZASAZENÁ V KŘIVICÍCH 3. LISTOPADU ROKU 2018 KONCERTY A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ V ČASE PŘEDVÁNOČNÍM, VÁNOČNÍM A NOVOROČNÍM

Letos uplynulo sto roků od založe-
ní Československé republiky.

Byl to nádherný počin našich 
předků vedený odvážnými a  inte-
ligentními vlastenci. Doba dvaceti 
následujících roků byla přímo zá-
zrakem, který se již nikdy opakovat 
nebude. Pro připomenutí trochu 
historie.

Za doby Rakousko-Uherska bylo 
území Čech a  Moravy hlavní prů-
myslovou oblastí tehdejší monar-
chie. Bylo soběstačné i  zemědělsky. 
Po rozpadu této říše se ČSR zbavila 
zátěže méně rozvinutých zemí a  za 
dvacet svobodných let se dostala na 
úroveň nejvyspělejších zemí světa.

1. zrada: Spojenci našeho státu 
Francie a  Velká Británie nás ne-
podpořili a  v  Mnichově vyměnili 
s  Hitlerem za nejistý slib vojenské-
ho neútočení. Později jejich národy 
krvácely také. Další náš „spojenec“ 
v SSSR Stalin sledoval vlastní cíl, jak 
se bude dělit s  Hitlerem o  Polsko, 
a nás zradil též. Před fašistickou zvůlí 
uprchli naši nejlepší lidé, protože by 
je doma čekalo jen nejhorší. Z velké 
části se naši vlastenci zapojili do ar-
mád, které bojovaly proti agresorům 
na frontách - východní i  západní. 
Fašisti zničili další naše nejlepší lidi 
i židovský národ, jehož kultura tady 
také chybí. Mnoho našich obyvatel, 
bohužel, s nepřítelem kolaborovalo.

2. zrada: Na Jaltě před koncem 
druhé světové války naši bývalí spo-
jenci spolu s  USA nás „prokšefto-
vali“, tentokrát se Stalinem. Dostali 
jsme se opět do područí a naděje na 
skutečnou svobodu po válce zhasla. 
Provedli jsme vystěhování inteli-
gentního a  pracovitého německého 
národa na základě „kolektivní viny“. 
Ne každý Němec byl fašista, i  když 
musel „hajlovat“. Po tzv. „Vítězném“ 
únoru roku 1948, když byla usta-
novena vláda, podléhající východní 
diktatuře, „znárodnili“ pracovitému 
krejčímu i nůžky. Kdo se vrátil z „Vý-
chodní fronty“ živ, byl jako hrdina 
slaven. Kdo se vrátil ze „Západní“, 

byl střežen a  mnohý i  vězněn. Do 
čela prosperujících podniků byli 
nasazeni všeho schopní lidé, kteří 
neměli odborné znalosti. Původní 
odborníci byli přesunuti do pod-
řadných funkcí, dokonce i do jiných 
oborů, než znali. Následně emigro-
valy další tisíce našich nejlepších 
občanů, další byli uvězněni, mnoho 
jich bylo popraveno.

3. zrada: V  roce 1968 nám vý-
chodní „bratr“ se svojí armádou 
zadusil pokus o  svobodnější lidský, 
politický a hospodářský systém. Na-
stala tzv. doba normalizace, při které 
přišla další devastace morálky, další 
emigrace. Z tupců a mnoha prodej-
ných zrůd se stali „kapitáni sociali-
stického hospodářství“ a vládci úřa-
dů. Naše armáda ztratila pod novým 
vedením zcela smysl.

A  revoluce 1989? Byla jiná než 
tehdejší bolševická v  Rusku. Nekr-
vavá, nelikvidovaly se kostely, nýbrž 
se začaly památky naší lepší minu-

losti opravovat. Opět dostali příle-
žitost tvořit schopní a pracovití lidé 
a mohli svobodně své názory proje-
vovat, svobodně volit a cestovat.

Kam zmizeli „kapitáni socialistic-
kého hospodářství“ a autority minu-
lého režimu?

Klidně zůstali převážně ve svých 
podnicích, které si velkou měrou 
„zprivatizovali“, mnoho hodnot je-
nom prokšeftovali. Z mnoha z nich 
se stali největší kapitalisti, které kdysi 
nenáviděli. Spíš jim jenom záviděli. 
Kamarádi u  soudů je ochránili a… 
Už dost reality!!!

Přes hrozné ztráty všeho, včetně 
genů našich lidí, poztrácených záslu-
hou zlé moci po celém světě, se po 
dlouhém čase začíná navracet svo-
bodný duch našich národů. Připo-
menu jen, že na Zakarpatské Ukraji-
ně, která byla součástí naší společné 
republiky, vzpomínají lidé na první 
republiku jako na nejšťastnější ob-
dobí jejich dějin. Mrzí mne, že se tak 
u nás vzpomíná mnohem méně.

Děkuji Terezce Bednářové, že 
měla krásný nápad, na počest tak 
vzácného výročí zasadit STROM. 
Ten v  blízkosti doplňuje památné 
lípy T.G.Masaryka, M.R.Štefánika 
a  W.Wilsona, kteří se o  vznik ČSR 
zasloužili. Dále děkujeme Službám 
města Týniště nad Orlicí za přípra-
vu prostoru k  sázení a  panu Josefu 
Urbánkovi za sazenice a  organizaci 
akce. Na výsadbě se podílelo mnoho 
z nás, kteří máme rádi svoji ves.

Věřím, že si začínáme tvořit zá-
zrak nový, totiž tolik potřebné vě-
domí sounáležitosti a  vzájemného 
přátelství.

Josef Šotola

Tradice sázení památných lip 
v Křivicích pokračuje

V sobotu 3. listopadu jsme v Kři-
vicích sázeli lípu k  výročí vzniku 
ČSR. Navázali jsme tak na tradici 
vysazování památných lip k  příle-
žitostem souvisejícím se vznikem 
republiky. Bopta pátral v kronikách, 
a  díky němu víme, že v  Křivicích 
rostou dvě lípy z roku 1918 a jedna 
z  roku 1968. Sázení těchto lip bylo 
v  prvním případě doprovázeno os-
lavou vyhlášení Československého 
státu, při které byly obrazy císaře 
pána visící ve škole nahrazeny J. A. 
Komenským a  obrázky císaře i  ra-
kouská hymna vyříznuty z učebnic. 
Oslava k  výročí 50 let ČSR se ko-
nala v  křivickém hostinci, kde děti 
přednesly básně a na místo výsadby 
Lípy Svobody – Stromu republiky se 
přítomní přemístili v  lampiónovém 
průvodu.

K sázení lípy ke stému výročí jsme 
se sešli v  hojném počtu. Vzhledem 
k  tomu, že jsme neplánovali sázet 
jen lípu, ale i volně rostoucí živý plot 
z  různých keřů, který v  budoucnu 
vytvoří pohledovou clonu na sběrné 
místo, bylo potřeba dost ochotných 
rukou. Při sázení jsme si užili spous-
tu legrace a pochutnali si na dobro-
tách pečených i tekutých. Děkujeme 
Službám města za připravení jámy 
pro lípu i pro keře. Bez této pomoci 
by nám práce trvala mnohem déle 
a hlavně bychom byli více zmoženi:) 
Velké díky patří také panu Urbánko-
vi za ochotnou spolupráci a městu za 
financování všech rostlin, zejména 
krásně vzrostlé lípy.

Tereza Bednářová

datum- den čas název místo konání

30. 11. pá 17:00 Rozsvěcení vánočního stromu - Žesťový soubor Petrovice

1. 12. so 17:00 Rozsvěcení vánočního stromu - Žesťový soubor Borohrádek

2. 12. ne 17:00 Rozsvěcení vánočního stromu - Žesťový soubor Bolehošť

3. 12. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

10. 12. po
15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí

17:00 Adventní koncert žáků ZUŠ Klub důchodců Týniště nad Orlicí

11. 12. út
15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Klub důchodců Týniště nad Orlicí

18:00 Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

12. 12. st 18:00 Adventní koncert - vystoupení žáků ZUŠ a její pobočky v Borohrádku kostel sv. Michaela archanděla, Borohrádek

14. 12. pá 18:00 Vánoční besídka literárně dramatického oboru ZUŠ sál ZUŠ Týniště nad Orlicí

15. 12. so 15:00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – orchestr ZUŠ, sbor a sólisté Kostel sv. Petra a Pavla, Voděrady

16. 12. ne
15:00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – orchestr ZUŠ, sbor a sólisté Kostel CČSH, Dobruška

18:00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – orchestr ZUŠ, sbor a sólisté Kostel sv. Víta, Častolovice

17. 12. po 18:00 Hra s jesličkami – celoškolní projekt Kulturní dům TnO

18. 12. út 18:00 Adventní koncert žáků ZUŠ Kostel sv. Jana Křtitele, Albrechtice n. Orlicí

25. 12. po 10:00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční - orchestr, sbor a sólisté ZUŠ Kostel sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí

06. 01. út
14:00 Novoroční koncerty Mladého týnišťského big bandu Kulturní dům, Týniště nad Orlicí

17:30 Novoroční koncerty Mladého týnišťského big bandu Kulturní dům, Týniště nad Orlicí
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

Zakládejte si na tom, že budete 
žít pokojně, věnovat se své práci 
a  získávat obživu vlastníma ruka-
ma, jak jsme vám již dříve uložili.

1. list Tesalonickým 4,9

Někdy potřebujeme připome-
nout i to, co se zdá být samozřejmé. 
Tak třeba: Hlaďte, abyste žili po-
kojně. Žádné hádky a  spory, ať už 
v přílišném prosazování sama sebe, 
uplatňování nároků, předbíhání 
druhých nebo v jiných podobných 
věcech. Víra sahá až do nejvšedněj-
ších záležitostí a mění život křesťa-
na, takže nebude myslet hlavně na 
sebe.

Apoštol se nerozpakuje otevřít 
i  tak neduchovní téma, jako je 
práce. Bylo to nutné? Zřejmě ano. 

Pavel vidí, jak jsou bratří plní víry, 
s  jakou radostí se scházejí, aby se 
společně modlili a  chválili Boha. 
Jak je jim dobře, když mohou být 
spolu. Byli toho „duchovního“ tak 
plni, že začali zanedbávat i  docela 
důležité věci. V  zaujetí pro Krista 
se běžné povinnosti dostaly až na 
kdoví kolikáté místo. Až se pro své 
okolí stávali přítěží. A tak jim apo-
štol Pavel musel napsat, že takhle 
to nejde. Musíte mít na mysli i věci 
vezdejší, pracovat, získávat obživu 
vlastníma rukama. Nebudete-li to 
dělat, co si o vás pomyslí vaši sou-
sedé? A nejen o vás, ale o naší víře 
a křesťanství vůbec?

Náš Pane, uvědomujeme si, že 
s námi je to často naopak. Nejprve 

práce, a  pak zase práce a  tebe od-
souváme až na konec. Prosíme tě, 
stále znovu nás veď, abychom nej-
prve hledali tvé království a ostatní 
věci nezanedbávali. Amen.

Píseň:
1. Slyš, jaká to libá píseň rozléhá 

se po nebi? Andělů to svaté sbory 
Pána Boha velebí. Je to píseň o ra-
dosti, jež je všemu stvoření: sláva 
Bohu na výsosti, síla, moc i spasení.

2. Pokoj, v lidech zalíbení! Ráj se 
opět otvírá; k  lidskému zas poko-
lení Bůh své ruce prostírá. Narodil 
se z čisté Panny v městě Davidově 
dnes, smírce dávno zvěstovaný, 
prorok Boží, Král a kněz.

3. Ej, nuž pojďme, jemu služme, 
v  něm svou radost mějme jen, až 

nám v  jasné nebes říši plný vzejde 
slávy den! Tam již běd a  hříchu 
prosti nové začnem chválení: Sláva 
Bohu na výsosti, síla, moc i spasení.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 298 Tichá noc (nápěv W. B. Brad-
bury, text J. Cawood / L. B. Kašpar 
1890)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  prosinci (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58, od 10:30 h):

23.  12.  – bohoslužby s  nedělní 
školou

25. 12. – Hod Boží vánoční, bo-
hoslužby s večeří Páně

Jaroslav Matuška

■ Dne 2.  10.  2018 
v  09:25 hod. na 
základě telefonic-
kého oznámení 
obyvatelky obce 
Křivice byl řešen 
nález sraženého 
divokého prasete 

na silnici do obce Křivice. Předáno 
zástupci místně příslušného Mysli-
veckého sdružení.
■ Dne 3. 10. 2018 v 08:45 hod. byly 
řešeny „sousedské spory“ ohledně 
parkování v  ulici Tomkova, tedy 
na veřejně přístupné komunikaci. 
Oběma stranám byla situace vy-
světlena se závěrem, že řidič zapar-
kovaného vozidla se ničeho nedo-
pustil.

■ Dne 5.  10.  2018 v  19:35 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v  ulici Za Drahou byl nalezen 
zřejmě silně podnapilý muž, který 
leží na zemi a není schopen chůze. 
Strážníky byl zajištěn převoz muže 
na Protialkoholní záchytnou stani-
ci v Hradci Králové, kde byl hospi-
talizován.
■ Dne 5. 10. 2018 v 22:00 hod. bylo 
přijato oznámení, že ulicí T.G. Ma-
saryka přibližně před 20 minutami 
prošli dva hluční, pravděpodobně 
podnapilí, mladí muži, kteří vyvrá-
tili betonové kužely u přechodu pro 
chodce naproti prodejně Coop na 
sídlišti „Střed“. V  rámci následně 
prováděných opatření byly ustano-
veny osoby podezřelých a vyzvány 

k podání vysvětlení. Z provedené-
ho šetření vyplynulo, že pachate-
lem poškození je pouze jeden muž 
z  uvedené dvojice. Po řádném za-
dokumentování bude věc oznáme-
na Komisi pro projednávání pře-
stupků k projednání.
■ Dne 8. 10. 2018 v 07:00 hod. na 
žádost ředitelky Služeb města Týni-
ště nad Orlicí byla poskytnuta sou-
činnost při umravnění neukázně-
ných trhovců na Mírovém náměstí.
■ Dne 16. 10. 2018 v 18:20 hod. ob-
držela městská policie oznámení, 
že na střeše budovy restaurace Děl-
nický dům leží utržený vikýř a hro-
zí jeho pád na chodník. Zajištěna 
náprava a  odvrácení bezprostřed-
ního nebezpečí.

■ Dne 17. 10. 2018 v 18:00 hod. byli 
strážníci požádáni dětmi o pomoc 
pro jejich kamarádku, která vylezla 
na strom a nyní se bojí slézt dolů. 
Dívka byla následně sundána ze 
stromu. Událost se obešla bez zra-
nění.
■ Dne 25.  10.  2018 v  16:50 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v  blízkosti zahrádek za areá-
lem chovatelů se pravidelně schází 
mládež a  vždy na místě zanechá 
nějaké odpadky. Na udaném mís-
tě byla vzápětí strážníky zastižena 
čtyřčlenná skupinka nezletilých. 
Po upozornění ze strany strážníků 
místo svých schůzek uklidili.

 
Jaroslav Forman, strážník MP

Druhý listopadový víkend byl ve zna-
mení oslav sta let od podepsání příměří 
v Compiegne, které ukončilo tzv. velkou 
válku, nejzásadnější konflikt na evrop-
ském kontinentu ve 20. století.

Poněkud skromněji, ale o to upřímně-
ji, se občané Petrovic v pátek 9. 11. 2018 
večer setkali u  pískovcového pomníku. 
Vzhledem k počtu 21 obětí, což pro tak 
malou obec byla a  je velká tragédie, se 
vzpomínalo na padlé a nezvěstné. Polože-
ním kytic s trikolorou a zapálením svíček 
byla akce důstojně ukončena. S  polože-
ním kytice se akce také zúčastnilo město 
Týniště nad Orlicí.

Jaroslav Kumpošt

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ŘÍJEN 2018

PETROVICKÉ 
VZPOMÍNÁNÍ

NÁVŠTĚVA ARCHEOPARKU PRAVĚKU VE VŠESTARECH

Dne 25.  10. a  31.  10.  2018 se 
žáci šestých ročníku přesunuli 
do období pravěku návštěvou Ar-
cheoparku ve Všestarech. Byl pro 
nás připraven zajímavý program, 
který byl rozdělen na tři části.

Nejdříve jsme si prohlédli 
vnitřní expozici. Seznámili jsme 
se s  prací archeologů. Zhlédli 
jsme pravěkou jeskyni s  mal-
bami, v  akváriu jsme hledali ar-
cheologické nálezy, ocitli jsme 

se v  pazourkových dolech. Také 
nás zaujaly hroby našich předků 
z  našeho území a  jejich způsob 
pohřbívání. V  prvním patře na 
nás čekal obrovský model pravěké 
krajiny, který nám přiblížil život 
pravěkých lidí. Mohli jsme ces-
tovat časem při prohlížení replik 
nejstarších nástrojů a  artefaktů, 
až jsme skončili u  těch nejmlad-
ších předmětů z období pravěku.

Nejvíce jsme se těšili na ven-

kovní expozici pravěké vesnice. 
Na vlastní kůži jsme poznali jed-
notlivé domy našich předchůdců. 
Dlouhý dům z  mladší doby ka-
menné nás zaujal svou velikostí, 
materiálem i  jednoduchým vy-
bavením. Navštívili jsme i  menší 
dům už pouze pro jednu rodinu 
z pozdní doby kamenné, který byl 
i  zčásti zahlouben pod zem. Ne-
chyběla ani ukázka domu z doby 
bronzové, keramická pec z  doby 

železné, pohřebiště a rondel.
Závěr naší exkurze tvořila 

praktická část: střelba z luku, tka-
ní látek, drcení obilí, sekání dřeva 
sekyrkami, obdělávání půdy… Na 
památku jsme si mohli zakoupit 
suvenýry, někteří z  nás si domů 
odváželi nejenom nové znalosti 
a zkušenosti, nýbrž i repliky pěst-
ních klínů a sekáčů.

Edita Burešová

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU  
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

 
Společnost AUDIS BUS, s.r.o., děkuje městu Týniště nad Orlicí za poskytnutí dotace na 

zajištění dopravy handicapovaných dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
s asistenčním doprovodem do speciálních ZŠ a MŠ v Rychnově nad Kněžnou 

v kalendářním roce 2018.

Díky této dotaci je umožněna handicapovaným dětem z Týniště nad Orlicí a Petrovic 
doprava za vzděláním ve speciálních ZŠ a MŠ. 

Bez finančního příspěvku města Týniště nad Orlicí by tato veřejně prospěšná činnost nebyla možná.

Děkujeme tímto zejména jménem handicapovaných dětí a jejich rodičů.

AUDIS BUS, s.r.o., 
Soukenická 242, 51601 Rychnov nad Kněžnou
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Na start 27. ročníku běhu Týnišť-
ská desítka (10 km), která se pra-
videlně běhá na počest říjnového 
svátku, letos v den 100. výročí vzni-
ku samostatného československého 
státu, se za chladného a lehce dešti-
vého podzimního počasí postavilo 
141 vytrvalců a  vytrvalkyň v  osmi 
věkových kategoriích.

Pořadatelé atletického oddílu SK 
Týniště nad Orlicí, z. s., ve spoluprá-
ci s  Domem dětí a  mládeže Týniš-
tě nad Orlicí také připravili závody 
předškolních dětí a  žactva, kterých 
se zúčastnilo 20 na tratích dlouhých 
od 100 m do 1200 m.

V  kvalitní konkurenci vytrvalců 
za účasti několika českých repre-
zentantů, například v bězích do vr-
chu, se celkovým vítězem stal Patrik 

VEBR z Vencl Týmu Ústí nad Orlicí 
(č. 77, viz. foto), solidním časem 
32:20 min. a nejlepší ženou byla na 
celkovém 23. místě Táňa METEL-
KOVÁ z  TJ Sokol Hradec Králové 
časem 37:32 min. Nejlepším Týniš-
ťákem se stal Lukáš ZÁVODNÍ, kte-
rý se celkově umístil na pěkném 27. 
místě časem 37:54 min. Nejrychlejší 
závodníci v  jednotlivých kategori-
ích byli odměněni věcnými cenami. 
Nejstarším účastníkem byl Václav 
CULKA (roč. 1935) z Nového Města 
nad Metují, který zdolal trať za 77:34 
min. (č. 21, viz. foto). Proběhla také 
tombola losovaných startovních čí-
sel závodníků.

Závody proběhly hladce bez pro-
testu a žádného úrazu.

Poděkování za jinak zdařilou 

sportovní akci patří pořadatelům 
a  rozhodčím z  atletického oddílu 
a dalších členů SK Týniště nad Or-
licí, z. s., Domu dětí a mládeže (ko-
lektivu Ing. Kateřiny KUKLOVÉ), 
všem dobrovolníkům a městské po-
licii za zajištění hladkého průběhu.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad Orlicí 
– paní Franziska STERNBERGOVÁ 
| MĚSTO Týniště nad Orlicí ČES-
KÁ UNIE SPORTU – SPORTUJ 
S  NÁMI | OVOCE – ZELENINA 
– pan ZÁBRODSKÝ, Týniště nad 
Orlicí | ELEKTRO TELUX, s.r.o. 
– Týniště nad Orlicí | PRODEJ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB – 

Mgr. Milan KOPECKÝ, Týniště nad 
Orlicí | KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍ-
NA – paní Hana DOBEŠOVÁ, Tý-
niště nad Orlicí | DUVA – pan Josef 
DUNDR, Týniště nad Orlicí STRA-
VOVÁNÍ GERIATRICKÉ CENT-
RUM – pan Josef VLČEK, Týniště 
nad Orlicí | WELDIS Rychnov nad 
Kněžnou, s.r.o. – vše pro svařování 
Karel KALECKÝ – Žďár nad Orlicí

Těšíme se na účast v  dalším 28. 
ročníku Týnišťské desítky, který se 
bude tradičně konat ve sváteční den, 
v pondělí 28. října 2019.

 
Za oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí, z. s., Václav GOLDBACH 

a Ing. Jiří TYAHUR

27. ROČNÍK BĚHU TÝNIŠŤSKÁ DESÍTKA



strana 14 strana 15

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018

Slíbili jsme vám pokračování 
a tady je, tak se společně vrhněme 
do dalšího dne našeho kempu.

Červený tým - Ráno na nástupu 
nás čeká nemilé překvapení – je 
nás jen polovina. Běžíme do stanu 
modrých, vzbudit je a  k  našemu 
údivu je prázdný. Co se stalo? Vtom 
jsme zjistili, že kromě našich přátel 
chybí i prvotní RUNA od generála, 
začínají nám docházet souvislosti.

Dle generálových rozkazů se 
vydáváme hledat gumové nože 
a  RUNY. Přicházíme na křižovat-
ku, kde se střetáváme s  modrým 
týmem. Místo radostného přivítání 
nás však zkrápí sprška kuliček, neú-
prosně na nás pálí a všechny nás li-
kvidují. Teď už je to všechno jasné, 
zradili nás. Tohle jim nesmí projít!

Vracíme se zpátky na základnu, 
která je naopak pod útokem žoldá-
ků a  to nám vnukne nápad. Proto 
popadáme část proviantu a vydává-
me se za žoldáky, kteří nám výmě-
nou za jídlo slibují pomoc v  boji. 
Společně se vydáváme po stopách 
a brzy nacházíme obsazenou arche-
ologickou stanici, na kterou zaúto-
číme ze všech stran. Přitom se nám 
daří najít několik RUN. Během 
útoku, po několika hodinách lítých 
bojů, se ale hlavně žoldáků otáčí 
proti nám. Žoldáci nás prodali ne-

příteli za sušenky a nyní pomáhají 
modrým! Vracíme se zničení na 
základnu, která byla během naše-
ho útoku přepadena dvěma chlapci 
z modrého týmu a byla nám ukra-
dena RUNA.

Posilnění obědem se vydáváme 
za žoldáky, přepadáme je a  získá-
váme 4 RUNY. Tímto to ale ne-
končí, ještě znovu přepadneme 
modré a získáme i svou ukradenou 
RUNU nazpět. Navečer se unavení 
vracíme na základnu. Zanedlouho 
doráží i modrý tým, se kterým na 
chvíli uzavíráme příměří, abychom 
si společně poslechli přednášku 
o zdravovědě a pak vyzkoušeli své 
nové znalosti v souboji mezi oběma 
týmy.

Modrý tým - Od brzkého rána 
jsme začali s  opevňováním naší 
základny a  stloukáním překážek. 
Mezitím se část našeho týmu vy-
dává hledat nože a  runy v  sekto-
rech, které nám určil generál. Po 
chvilce hledání narážíme na hlídku 
červených, kterou porážíme. Poté 
se stahujeme zpátky na základnu, 
pomáháme ostatním s  opevněním 
a připravujeme se na útok nepřátel. 
Přesně podle očekávání byl útok 
silný, ale nikdo z  nás nečekal, že 
po jejich boku uvidíme i  žoldáky. 
Během boje se nám povede navázat 

kontakt s  velitelem žoldáků a  pře-
táhnout je na svoji stranu, ačkoli za 
vysokou cenu. A teď červení teprve 
něco uvidí!

Mezitím, co se červení snaží do-
bít naši základnu, vyslali jsme pryč 
malou průzkumnou hlídku, které 
se do tábora červených podařilo 
nepozorovaně proniknout a ukrást 
jim RUNU. Po obědě se společně 
se žoldáky zaútočíme na červený 
tým, který obléháme až do večera, 
ale k naší smůle se jim podařilo zá-
kladnu ubránit. Během dne se nám 
podaří získat několik RUN z  dal-

ších sektorů a  3 gumové nože se 
souřadnicemi.

Navečer si v  dočasném příměří 
vyslechneme přednášku ze zdravo-
vědy a pak si s červenými změříme 
síly v  našich nově nabytých zdra-
votnických znalostech. Ošetřujeme 
řezné rány, cizí tělesa v ráně, prová-
díme transport raněných, jak nej-
lépe dokážeme, ale soutěž nakonec 
končí plichtou. Večer se vracíme do 
základny a těšíme se, až na červené 
zítra zase zaútočíme.

Tým CrossAir
….pokračování příště

 

  



DDM SLUNÍČKO - PROBĚHLO

DDM SLUNÍČKO – AKCE V PROSINCI

O podzimních prázdninách pořá-
dal Dům dětí a mládeže výlet do IQ 
parku v  Liberci. Ráno 29.  10. jsme 
se sešli před DDM, kde na nás čekal 
objednaný autobus, a přes třicet dětí 
vyrazilo vstříc dobrodružství. V IQ 
parku jsme měli možnost si pro-
hlédnout mnoho zajímavých expo-
zic – největší úspěch měl asi Vodní 
svět a herna s obrovským jeřábem. 
Viděli jsme také vědeckou show 
s tekutým dusíkem. Nakonec jsme si 
nakoupili suvenýry a navečer se plni 
zážitků vydali na cestu domů auto-
busem. Těšíme se zase příště na další 
výlet se Sluníčkem!

Ve čtvrtek 1.  11. DDM Týniště 
nad Orlicí pořádalo tradiční pod-
zimní akci Město plné strašidel. 
Letos nám vyšlo nádherné počasí, 
zřejmě i  díky tomu se akce letos 

účastnil rekordní počet rodinek 
i závodníků – dohromady před 200 
dětí. Rodinky ve svém putování 
kontrolovaly, zda jsou všichni stra-
šidláci na svých místech – potkaly 
bílou paní, kostlivce, netopýra, ča-
rodějnici, bludičku, rytíře, vodní 
vílu a zakletou princeznu. U každé 
z nich děti splnily drobný úkol a za 
odměnu je v cíli čekalo překvapení 
v podobě ducha z lízátka a diplomu. 
Závodníci si užili šifrování a hledání 
správného hesla, které potom museli 
sdělit správnému strašidlu. Nejrych-
lejší závodnice byly Amálka a Lada, 
na druhém místě Kristýnka, Alice, 
Petra, Terezka a  na třetím Natálka 
a  Ema. Děkujeme všem strašidlům 
za jejich aktivitu a čas – Zitě, Renatě, 
MC Ratolest, Fíce, Evče, Páje, Ven-
dy, Gábině, Kátě a Luďkovi!

Eva Jenčíková

• 2. – 4. 12. VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAV
V  neděli, při rozsvícení stromu na náměstí, otevřeno 15 – 18 hod. 
V pondělí a v úterý otevřeno 8 – 17 hod. Přijďte se podívat na vánoční 
výzdobu, připomenout si některé vánoční zvyky a nakoupit si drobné 
dárky pro blízké. Najdete u nás svíčky, perníčky, drátované dekorace, 
látkové drobnosti, dřevěné betlémy a svícny, keramiku aj.

• pondělí 3. 12. VÁNOČNÍ KERAMIKA 17 – 19 hod.
Keramický svícen, ozdoby nebo tužkovník či vařečkovník. Přijďte si 
udělat vlastnoruční dárek nebo vánoční dekoraci. Cena 40 Kč + spo-
třebovaný materiál a energie. Přihlášky předem na www.ddmtyniste.cz

• úterý 4. 12. ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ od 17.30 hod.
Přineste si vaše perníčky a ve Sluníčku vám poradíme, jak na zdobení, 
aby se poleva neroztékala, jak potahovat a co použít za sáčky. Cena 40 
Kč + spotřebovaný materiál. Přihlášky předem na www.ddmtyniste.cz

• čtvrtek 6. 12. MIKULÁŠSKÉ ČERTĚNÍ 15 – 16.30 v tělocvičně ZŠ

Sportovní odpoledne s  čertovskou nadílkou pro děti z  1. – 3. tříd. 
Přihlášky na www.ddmtyniste.cz. S sebou sportovní obuv a oblečení, 
vstupné 20 Kč.

• úterý 11. 12. SLÁMOVÉ ŘETEZY A HVĚZDIČKY od 17.30 hod.
Tradiční vánoční dekorace zvládnou děti i dospělí. Cena 40 Kč + spo-
třebovaný materiál. Přihlášky předem na www.ddmtyniste.cz.

• sobota 15. 12. ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ 14 – 18 hod.
Celé DDM v andělském, to je jen jednou za rok. 14 – 16 hod. andělské 
dílny a hry ve všech místnostech. 16 – 17.30 hod. vánoční představení 
dramatických a hudebních kroužků v Kulturním centru. Více info na 
samostatném plakátku.

• úterý 18. 12. ÚTERNÍ PEDIG – HVĚZDY A OZDOBY od 17.30 hod.
Jednoduché pedigové dekorace, děti do 10 let s doprovodem, vhodné 
pro začátečníky. Poslední letošní setkání nad přírodními proutky. Cena 
40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlášky předem na www.ddmtyniste.cz
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Když má „někdo“ narozeniny, 
dokážeme si to představit. Třeba 
kamarád, kamarádka…víme, jak 
vypadá. Když má ale narozeniny 
naše republika, tak se to dětem těž-
ko vysvětluje. Přesto jsme to zkusili 
a  děti nás velmi překvapily svými 
vědomostmi.

Kde však začít, jak téma uchopit. 
Kolegyně děti postupně seznamo-

valy se státními symboly a děti dis-
kutovaly, vyhledávaly, porovnávaly. 
Když jsme šli na procházku, děti 
si všímaly našich vlajek, státních 
znaků na veřejných budovách. Čet-
li jsme pohádky, příběhy, pověsti, 
které se k  naší republice vztahují. 
Nejvíce děti zaujal národní strom 
„lípa“ (jako strom se také jmenuje 
i vesnice za Týništěm). Strom i lis-

ty jsme hledali po městě, listy jsme 
lisovali, tvořili z nich obrázky, ma-
lovali. Děti se předháněly v  tom, 
kdo ví více o  Praze, našem hlav-
ním městě. Zaujal je Pražský hrad 
a Karlův most si lehce spojily s Kar-
lem IV., naším významným králem.

Ke konci měsíce října jsme 
vše přesměrovali na naše město. 
Z oken jsme všichni pozorovali, jak 

se naše náměstí mění k lepšímu. Jak 
bude krásné a nové. Okna naší ma-
teřské školy jsme vyzdobili českými 
vlajkami, které vytvořily děti. Ani 
špatné počasí nám nevadilo, a  tak 
děti našeho sborečku zazpívaly na 
počest 100 let založení samostatné-
ho Československa. A jak jinak, než 
lidovými písněmi.

Bc. Zdeňka Veselková

O tom, že je pohyb nedílnou sou-
částí našeho života, nemusí být vů-
bec řeč. Důležitý je pro zdravé lidi 
a  nejinak tomu je i  v  případě lidí 
s omezením, ať už se jedná o men-
tální či pohybové. Přináší mnoho 
radosti, kamarádů a  také posiluje 
sebevědomí, a  to především po-
citem „já jsem to dokázal“. To vše 
spojuje i  voltiž/paravoltiž - gym-
nastika na koni. Nemalým bonu-
sem v  tomto sportu je přítomnost 
zvířecího parťáka, který není jen 
gymnastickým náčiním, ale hlavně 
samostatnou a důležitou motivací.

Ve dnech 6. – 7.  října se naši 
reprezentanti z  Jezdeckého klubu 
Briliant Petrovice z.s. zúčastnili 
Mistrovství České republiky ko-
nané v  Brně v  areálu Veterinární 
a  farmaceutické univerzity. V  so-
botu byly v  plánu povinné sesta-
vy, které se skládají ze základního 
sedu, holubičky, mlýnku a  kleku 
s  rozpažením. Tyto sestavy byly 
nejprve pro závodníky na barelu, 
kde soutěží především nejmen-
ší děti, kterým nebylo ještě 8 let 
– povinná hranice pro cvičení na 
koni. Dále pak probíhaly sestavy na 
koni. V  odpolední části programu 
byly volné sestavy. Tyto sestavy se 
skládají ze 7 – 12 prvků, které jsou 
hodnocené a  cvičené na hudební 

doprovod. Známka je za provedení, 
technickou obtížnost a také celkový 
dojem. Všichni naši závodníci za-
cvičili volné sestavy v rámci svých 
nejlepších výkonů v sezóně. Neděle 
potom patřila pouze volným se-
stavám. Na mnohých závodnících 
byla vidět únava z  předchozího 
dne, ale jejich výkony stály za ob-
div. Naši reprezentanti se s volnými 
sestavami v  neděli „poprali“ více 
než dobře, čemuž také odpovída-
lo závěrečné hodnocení. Na tře-
tím místě v kategorii TH2 (tělesný 
handicap) se umístila Anna Ma-
rie Koudelková. V  kategorii MH 
(mentální handicap) nás reprezen-
toval Janík Novák, který skončil 
těsně za stupni vítězů, ale pouze o 7 
desetin za třetím Josefem Kočím. 
Jednou z  nejobsazenějších katego-
rií je ZO (zdravotní omezení), kde 
nás reprezentovala Ema Brátová, 
která byla také nejmladší závod-
nicí v  této kategorii a  skončila na 
krásném 7. místě. Pro Emu to bylo 
první mistrovství a věřím, že výko-
nově poroste tak, jak ukazuje v celé 
letošní sezóně. Tereza Píšová se 
umístila v  rámci barelové soutěže 
na 1. místě a krásně tak zakončila 
svou barelovou účast, jelikož v příš-
tím roce bude již závodit na koni.

Letošní mistrovství bylo pro nás 

nejen velmi úspěšné na výkony 
našich svěřenců, ale také bylo vel-
kou motivací do příštího roku, kde 
bychom rádi útočili i  na stupínky 
nejvyšší. Celé mistrovství prová-
zela velmi přátelská atmosféra, je 
neskutečně silným zážitkem vidět 
cvičence, jak překonávají své hrani-

ce. A o tom v paravoltiži jde – po-
souvat se dál….

Naše aktivity Jezdeckého klubu 
Briliant Petrovice z.s. jsou podpo-
rovány Královéhradeckým krajem 
a  Nadací Agrofert - Grant děti 
108/001/2018.

Markéta Píšová

JAK JSME V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO SLAVILI.FOTO STRANA- ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM RODÁKŮM

KDYŽ POHYB A KONĚ POMÁHAJÍ
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4. desetiletí fotbalu v  Týništi. 
Roky 1949-1958.

Z  minima zpráv z  tisku se po-
dařilo zjistit pouze tabulku II. 
krajské třídy:

1. Častolovice 
2. Broumoc
3. Třebechovice
4. Police n. M.
5. VSS Rychnov 
6. Týniště n. O.
7. Novohradksý SK 
8. Velké Pořící
9. Josefov
10. Dobruška
11. VSS Kostelec n. O.
12. Doudleby

1950 - Tento rok byl pro ko-
panou v  Týništi velmi úspěšný. 
Výbor pracoval pod vedením B. 
Matějky ve složení: E. Slavík, Tyč, 
Zemánek nejstarší (přijdou ještě 
tři generace Zemánků!), Hrdý, 
B. Novotný (člen výboru, který 
zajistil většinu fotodokumentace 
z  té doby), Švéda (poprvé se ob-
jevuje ve výboru dlouholetý po-
kladník klubu), Šmída, Macháň, 
Kolovratník, Plašil.

A  mužstvo nastupuje nejčas-
tější ve složení: brankář Doležal, 
beci: Palán nejstarší (také zde ješ-
tě přijdou minimálně 2 generace), 
Šenk, záloha: J. Vlček, Efenberger, 
Hrdý a útok: Kalina, Kadlec, Ka-
rel Tomáš, Jirotka a Šípek. V tom-
to roce vyhrálo II. krajskou třídu 
a postoupilo do první.

Dorost pod vedením B. Novot-
ného nastupuje nejčastější v  se-
stavě: brankář Vach a  dále beci: 
Prokopec, Potoček, Houser a  zá-
loha s  útokem: Tomeček, Karel 
Dvořák, Karel Tomáš, Plašil ml. 
a  jiní. Vítězí v  krajském přebo-
ru a hraje o mistrovství Čech. Ve 
skupině má: Chrudim, pražské 
Dejvice a  Liberec. I  když skon-

čí na nepostupovém 3. místě, je 
to jeden z  největších úspěchů 
mládežnic ké kopané v Týništi.

1951 - V  tisku je stále mini-
mum zpráv o kopané a župní ar-
chiv neexistuje, ale Týniště hrálo 
krajskou I. třídu a zřejmě sestou-
pilo. O dalších mužstvech, bohu-
žel nemáme žádné zprávy.

1952 - V tomto roce došlo opět 
k velkým a nesmyslným změnám 
v tělovýchově. Byly zrušeny stáva-
jící oddíly a  vytvořeny tzv. DSO 
- Dělnické sportovní organizace 
s  přes ně určenými názvy podle 
výrobního odvětví např. strojí-
renství - Spartak, energeti ka - Dy-
namo, dřevařský průmysl -Tatran 
atd. Jelikož v  té době byl největ-
ším spon zorem fotbalu v  Týništi 
Český nábytek, přejmenovali jsme 
se Tatran Týniště. Daleko větší 
zmatky však přineslo ustanovení, 
že v jedné třídě mohl hrát jen je-
den příslušník určitého odvě tví. 
Pamatuji se, že na tom „vydělal“ 
náš bývalý brankář, který se od-
stěhoval po vál ce do Liberce. Hrál 
pak v Liberci za Slavoj, asi krajský 
přebor, a jelikož v repu blice žádný 
Slavoj nehrál výše, byl liberecký 
Slavoj zařazen do l. ligy! Jak si to 
tehdejší „my slitelé“ představovali 
s postupy a sestupy - nevím!

„Tatran“ Týniště byl zařazen do 
okresního přeboru, kde ovšem 
hrála i  mužstva Kostelce a  Vam-
berku, která před tím hrála do-
konce vyšší soutěže než Týniště. 
Jak to bylo možné, mi dodnes 
ne ní jasné. V  našem A  mužstvu 
tehdy začala zářit hvězda - poz-
dější ligový hráč - Karel Dvořák. 
Dobře hráli i „staří mazáci“ Jirot-
ka, Kalina, Efenberger a z nových 
a  mladých Karel Tomáš, Nun, 
Kadlec. Zápasy doma s  Vamber-
kem či Kostelcem si možná ještě 

někteří čtenáři pamatují. Na-
vštívilo je kolem tisícovky diváků. 
Já si pamatuji bombu Karla Kali-
ny, která knokautovala bývalého 
boxera Sršně v  brance Kostelce. 
Než se vzpamatoval a  byl vystří-
dán, do stal dva laciné góly, které 
rozhodly zápas. Týniště pak, jako 
vítěz přeboru, hrálo kvalifi kaci do 
krajské první třídy. V  semifinále 
kvalifikace hrálo Týniště v Jičíně. 
Tento zápas byl zařazen do tehdej-
ší Sazky, která se jmenovala Staz-
ka. Po vynikajícím výkonu jsme 
vyhráli 5:0. Na finále kvalifikace 
v  Trutnově s  úpickým „béčkem“ 
(úpické „áčko“ hrálo divizi a dis-
ponovalo velice silným týmem), 
odjely z  Týniště tři autobusy di-
váků! Zápas sám byl ovšem vel-
kým zklamáním. Úpické „béčko“, 
značně posílené hráči z divizního 
„áčka“, nám dalo za čtvrt hodiny 
tři góly a bylo po zápase! Konečný 
výsledek 3:7 jasně ukázal, že něco 
není v  pořádku. Stopera tehdy 
ještě hrál Jirka Efenber ger, kte-
rý už rychlostí nestačil a  naopak 
Karel Tomáš byl v útoku zbytečný. 
Když se toto změnilo a Karel začal 
hrát stopera, byl na tomto postu 
vynikající a  mužstvu to prospě-
lo. Škoda, že to dlouho netrvalo. 
Výhra v odvetě 2:1 nic nezměnila 
na tom, že Týniště jako poražený 
z  finále bude hrát tzv. kraj skou 
soutěž.

1953 – Krajskou soutěž hrálo 
mužstvo nejčastěji v sestavě: J . 
Kamš, Palán R. nejst., K. Tomáš, 
Šenk, Nun, Kadlec, Vlček J. st., 
Wohlhefneur, Jirotka, Dvořák, 
Kalina. Hrálo velice dobře a sou-
peře poráželo rozdílem třídy. 
Jenže, famózně střílejícího Kar-
la Dvo řáka si brzy všimli „šíbři“ 
z Hradce Králové a Karel tam brzy 
přestoupil! A  když se navíc ješ-
tě zranil stoper Karel Tomáš, šla 

výkonnost mužstva prudce dolů. 
Díky bodům z jarní části skončilo 
mužstvo na 3. místě. Nesmyslné 
ustanovení, že v  krajské soutě-
ži může hrát jen jedno mužstvo 
z  okresu, způsobilo, že jsme mu-
seli ještě hrát kvalifikaci s  tehdy 
velice preferovanou Duklou Kos-
telec n.O. (za kterou hráli branci 
z  celé republiky!). Zdecimované 
mužstvo, v  jehož řadách musel 
nastoupit i  starý „bard“ Plašil, 
remizovalo doma 1:1, v  Kostelci 
prohrálo 1:3 a sestoupilo do okre-
su.

O  ostatních týnišťských druž-
stvech nemáme žádné zprávy.

1954 až 1958 - Sestup a  zmat-
ky v organizaci soutěží znamenají 
pokles zájmu o  fotbal v  Týništi. 
Neustále se mění jak výbor, tak 
i  hlavní sponzor oddílu a  tím 
i  název. Týniště chvíli hraje jako 
Tatran, potom jako Jiskra nebo 
Spartak a  nakonec zase jako Ta-
tran. Tento název vytrvá až do 
chvíle, kdy bude možné opět se 
vrátit k  tradičnímu SK. Skoro se 
už netrénuje a hráče musí shánět 
k zápasu starý nez mar Ruda Palán 
nejstarší, který udržuje oddíl v ja-
kémž takémž chodu, ale hráči se 
místo na hřišti nejčastěji scházejí 
v hospodě. Fotbal se hraje jen tak 
pro legraci, bez jakýchkoli ambicí. 
Je to velká škoda, protože někteří 
tehdejší výborní hráči prožijí svá 
nejlepší léta v tomto období…

Významné postavy 4. desetiletí:
Činovníci: v  tomto desetiletí 

se funkcionáři neustále měnili, 
zpráv je minimum, a  tak ti nej-
známější: Jan Zemánek nejstarší, 
Eda Švéda, J. Kinský

Hráči: Ruda Palán nejstarší, Jiří 
Vlček starší, Karel Tomáš, J. Jirot-
ka, V. Šípek, Karel Kalina, O. Wo-
hlhefneur, Karel Dvořák.

Ing. Ladislav Buchtl
pokračování příště

Vážení spoluobčané,
nejsem zrovna příznivec sociál-

ních sítí a  mnozí to o  mně i  vědí 
a  znají můj vztah k  facebooku, 
instagramu a  já nevím čemu vše-
mu ještě, včetně mého ne zrovna 
lichotivého názoru na tyto způ-
soby komunikace. Možná by fůra 
věcí byla jednodušší. Možná by 
se informace přece šířily úplně 
samy, jak mi mí kamarádi a  zná-
mí vysvětlují, ale… A  proto jsem 
pro zprostředkování svých postře-
hů sedla k počítači a píšu. Stylové 
by samo sebou bylo, kdybych se 
chopila pera nebo začala psát na 

psacím stroji. Jenže – přece jenom 
nezatracuji úplně veškerý pokrok 
:o). Budu psát o  naprosto subjek-
tivních dojmech, které nikomu 
dalšímu nevnucuji a  věřím, že 
i mnozí jiní stejné situace vnímali, 
vnímají a  budou vnímat diamet-
rálně odlišně. Ale takový je přece 
život a lidská stvoření!

Ve svém malém zamyšlení se 
chci vrátit do atmosféry usta-
vujícího zastupitelstva v  novém 
volebním období 2018 – 2022. 
Jsem „stará škola“ a  chápu tento 
okamžik jako něco výjimečného. 
Na další 4 roky si přece lidé zvo-
lili své zástupce, aby město vedli, 
spravovali a  utvářeli, jak nejlépe 
umí, ve prospěch nás všech, kte-
ří tady jsme doma. Jsem ženská 
a jako typická představitelka toho-
to pohlaví, jsem doma stála před 
otevřenou skříní a  hledala, co na 
sebe. Chtěla jsem důstojně repre-
zentovat všechny, které jsem vedla 
na kandidátce, všechny, které jsme 
oslovili a  do volební urny hodili 
hlas pro naše hnutí, chtěla jsem 
se líbit (to samozřejmě a  určitě 
mělo být na prvním místě!). No 
a o úsilí, jak na ksichtík namalovat 
člověka, se už rozepisovat nebudu. 

Myslela jsem si, že se ještě někdo 
ozve a alespoň telefonicky, když už 
to nebylo na pozvánce, konstatuje, 
že se sejdeme před „zastupkem“ 
o  10 min dřív někde v  zákulisí, 
aby nás režisér jednání seznámil, 
abychom se dozvěděli, jaký bude 
zasedací pořádek a jak bude probí-
hat ne jen slib… Nestalo se. A tak 
jsem na poslední chvíli doběhla do 
divadla a byla nasměrována na je-
dinou prázdnou židli, kterou jsem 
neviděla. Když jsem se rozhlédla 
po pódiu, zjistila jsem, že moje 
snaha o  „repre“ oblečení, byla 
vlastně zbytečná. Mohla jsem se 
obléknout do riflí a trika, jenže to 
nenosím ani do práce. Po zahájení, 
uvítání a formalitách všeho druhu, 
došlo k tomu nejdůležitějšímu, co 
nás, nově zvolené zastupitele, ten 
večer čekalo – složení slibu za-
stupitele. Krom toho, že každý ze 
zastupitelů to slovo „slibuji“ musí 
osobně říci, tak slib musí vlastno-
ručním podpisem potvrdit. Když 
jsem zjistila, že jeden po druhém 
si zastupitelky a  zastupitelé stou-
pají, konstatují: „Slibuji“ aniž by 
cokoli podepsali, a  že listina pro 
podpisy se pohybuje po stole ně-
kde…, nezbylo mi než udělat totéž 

– stoupnout si, říci slibuji a doufat, 
že ta listina, kterou mám podepsat, 
se někde při tom putování po stole 
neztratí a  budu na ni moci zvěč-
nit i svůj podpis. Ve výsledku jsem 
byla docela ráda, že ustavující za-
stupitelstvo netrvalo ani hodinu. 
Tolik k subjektivním dojmům :o).

Přes ne úplně dobrý pocit 
z ustavujícího zastupitelstva všem 
svým kolegyním a  kolegům v  za-
stupitelstvu přeji hodně optimi-
smu a  sil do následujících 4 let. 
Nově zvolenému vedení města 
přeji, aby následující 4 roky pro ně 
byly úspěšné, aby se se svými po-
vinnostmi vypořádalo ke spokoje-
nosti našich spoluobčanů.

V  čase, kdy moje dílko čtete, 
je v  plném proudu adventní čas. 
Přeji vám, aby to byl čas zklidně-
ní, rozjímání a krásných zastavení 
v přípravách na vrchol roku. Přeji 
vám všem krásné Vánoce v kruhu 
nejbližších. A přeji vám všem, aby 
závěr roku 2018 a  vykročení do 
roku 2019 bylo veselé. V roce 2019 
mnoho zdraví, štěstí, pracovních 
a osobních úspěchů!!!

Vlaďka Lesenská a hnutí HOZK

Tablo z roku 1950
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Město Týniště nad Orlicí podpo-
ruje Hospic

V prosinci letošního roku uběh-
ne již 23 let od chvíle, kdy byl 
v  Červeném Kostelci otevřen prv-
ní český lůžkový hospic - Hospic 
Anežky České, pro těžce nemocné, 
který je současně nejstarším stře-
diskem Oblastní charity Červený 
Kostelec. Jedná se o  registrované 
nestátní zdravotně sociální zaří-
zení (s  kapacitou 30 lůžek), které 
poskytuje komplexní péči pře-
vážně onkologickým pacientům 
v  závěrečném stádiu onemocnění 

především z  Královéhradeckého 
kraje, ale i  z  celé České republiky. 
Provoz hospice je hrazen zdravot-
ními pojišťovnami (zhruba 47 %), 
z  dotací státu, měst a  obcí, a  darů 
právnických i  fyzických osob. Jen 
část nákladů hradí pacienti (cca 10 
% podle výše příjmu).

Vedle lůžkového zařízení je po-
skytována i  mobilní hospicová 
péče.

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvo-
ra Králové nad Labem (DSJ) je je-
diným lůžkovým zařízením v  ČR, 
které od roku 2001 poskytuje kom-

plexní péči lidem nemocným roz-
troušenou mozkomíšní sklerózou. 
Roztroušená skleróza (RS) je neu-
rologické onemocnění, které posti-
huje znenadání osoby v produktiv-
ním věku, zejména mezi 20. a  40. 
rokem života. Projevuje se postup-
ným ochabováním svalstva na ru-
kou a nohou vedoucímu až k úpl-
né ztrátě hybnosti a  soběstačnosti, 
a to při zachování plného intelektu. 
Pravidelnou a účinnou rehabilitací, 
kterou nabízí DSJ, dochází ke zlep-
šení zdravotního stavu a  zvýšení 
soběstačnosti klientů, a  tím i  ke 

zvýšení jejich sebevědomí.
V  ČR žije více než 19 000 lidí 

s  touto nemocí. Důsledkem neře-
šené situace se mnoho z nich ocitá 
na okraji společnosti.

Pracovníci Oblastní charity Čer-
vený Kostelec děkují zastupitelstvu 
města Týniště nad Orlicí, že pod-
poruje provoz Hospice Anežky 
České a Domova sv. Josefa ze svých 
prostředků a napomáhá tak kvalit-
ní péči o naše těžce nemocné spo-
luobčany.

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 4. … A CO NA ZÁVĚR?

MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ PODPORUJE ANEŽKY ČESKÉ A DOMOV SV. JOSEFA

Fotbalové A mužstvo v roce 1954
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PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKY
Poděkování

Srdečně děkujeme Městskému 
úřadu v Týništi nad Orlicí, hlavně 
pak členkám Sboru pro občanské 
záležitosti paní Šponarové a  paní 
Matonohové, za blahopřání, dárky 
a příjemné posezení u příležitosti 
naší zlaté svatby.

Eva a Josef Doležalovi

Ráda bych touto cestou podě-
kovala Sboru pro občanské zá-
ležitosti a  paní Sekyrové a  paní 
Gavulové za krásný dárek a blaho-
přání k  mým devadesátým naro-
zeninám.

Hana Auerová

Vzpomínka

Dne 17.  prosince  2018 uplyne 
20 let od úmrtí našeho drahého 
tatínka, dědečka pana Václava 
Rydla.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomíná rodina

Život byl tak krásný a  Tys ho 
měl tak rád,proč osud byl tak kru-
tý a musel Ti ho brát.

Prázdný je domov, smutno je 
v něm,chybíš nám, Marťo, chybíš 
nám všem.

Cestička k  hřbitovu a  k  po-
mníčku zůstala jen.Roky plynou 
jak tiché vody proud,jen ta bolest 
zůstává a nedá zapomenout.

Tvé zlaté srdce, Marťo, zůstává 
navždy s námi, stále nám svítí na 
cestu, kterou teď chodíme sami.

Dne 10. 12. 2018 by se dožil 45. 
narozenin náš syn, bratr, strýc, 
manžel a  kamarád pan Martin 
Vach.

5. října tomu bylo 15 dlouhých 
smutných roků, kdy tragicky za-

hynul při dopravní nehodě v  ne-
dožitých 30 letech.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu společně s  námi tichou 
vzpomínku.

Stále vzpomínají rodiče a sestra 
Šárka s rodinou.

 
     

     

Naše základní organizace v  le-
tošním roce pořádala dvě výstavy. 
První výstava dne 1.  5.  2018 byla 
tradiční májová - Memoriál Josefa 
Holického. Tato výstava se pořádá 
na památku našeho dlouholetého 
předsedy a  vynikajícího člověka. 
V  této soutěži v  odboru králíků 
zvítězil Jaroslav Hušek, v  odboru 
drůbeže Emil Bezdíček a v odboru 
holubů MUDr. Jan Vaník. Na pa-
mátku našich výborných chovatelů 
současně probíhaly soutěže o  Me-
moriál Františka Kindla a Memori-
ál Jaroslava Marka. V soutěži cho-
vatelů králíků Činčil velkých se na 
prvním místě umístil Ing. Jiří Bar-
toš a  chovatelů králíků Stříbřitých 
malých se umístil na prvním místě 
Josef Hlaváček. Mladí chovatelé 
z Třebechovic p. O. nám předvedli 
ukázky v králičím hopu.

Druhá oblastní výstava králíků, 
drůbeže a  holubů se uskutečnila 

dne 20.  10.  2018. Této výstavy se 
zúčastnilo 36 vystavovatelů nejen 
z  našeho okresu, ale i  z  Pardubic-
kého kraje. Nejmladším vystavo-
vatelem byl náš mladý chovatel Jiří 
Jelen, kterému je 11 roků a  bydlí 
v Přepychách. Na výstavu ho přije-
la podpořit i starostka Přepych paní 
Zdeňka Seidelová. Bylo vystaveno 
223 králíků, 80 holubů a  45 kusů 
drůbeže. Naši členové se umístili na 
předních místech. Chtěli bychom 
tímto městu Týniště nad Orlicí po-
děkovat za finanční podporu při 
zajištění čestných cen. Do 12.  led-
na 2019 v areálu chovatelů probíha-
jí celostátní výstavy různých klubů 
králíků. Chceme pozvat širokou 
veřejnost na tyto výstavy. Máte-li 
zájem o chovatelskou činnost, rádi 
vás přivítáme do našich řad.

Kupcová Jana, jednatelka ZO 
ČSCH Týniště nad Orlicí

Už letošní halovou atletickou 
sezónu můžeme považovat za cel-
kem úspěšnou. V  rámci přípra-
vy na venkovní atletické závody 
v tomto roce se někteří naši atleti 
zúčastnili halových závodů.

Z těch zajímavých výkonů a vý-
sledků je možno připomenout 2. 
místo Václava Červinky ve skoku 
o  tyči výkonem 420 cm na Pře-
boru Královéhradeckého kraje 
dospělých v  hale v  Jablonci nad 
Nisou dne 27.  ledna. V  téže hale 
3. února proběhly Přebory Králo-
véhradeckého kraje v  mládežnic-
kých kategoriích, kde v  kategorii 
juniorů Filip Moravec na 1. místě 
skočil ve skoku vysokém 182 cm 
a  starší žák Tomáš Kožant v  prv-
ním ostrém závodu v  běhu na 
1500 m zaběhl pěkný výkon rov-
ných 5 minut.

Dne 13.  února se výškař Filip 
Moravec (je zároveň členem Stře-
diska centra mládeže v  kraji pro 
rok 2018, které je určeno a podpo-
rováno pro talentovanou mládež 
od starších žáků až po atlety do 23 
let) zúčastnil halového atletického 
mítinku v Ostravě jako generálky 
před Mistrovstvím ČR a  skočil 
pěkný výkon 188 cm, kterým do-
sud v hale v letošních juniorských 
českých tabulkách drží 14. místo 
a dne 25. února na Mistrovství ČR 
v hale v kategorii juniorů ve skoku 
vysokém obsadil pěkné 8. místo 
výkonem 186 cm.

Nezaháleli ani naši starší atle-
ti – veteráni, kteří se zúčastnili 
10.  března Mistrovství ČR vete-
ránů v  hale v  Praze – Stromovce 
a  přivezli nám i  medaile. Jiří Bu-
beníček byl na 2. místě v běhu na 
1500 m ve věkové kategorii nad 60 
let výkonem 6:12,30 min. Václav 
Goldbach byl na 3. místě v  běhu 
na 3000 m v  kategorii nad 60 let 
výkonem 13:50,17 min. Ivan Rů-
žička v kategorii 35 – 55 let byl na 
5. místě v trojskoku výkonem 9,50 
m a na 10. místě ve skoku dalekém 
výkonem 4,34 m a Ivo Rufer v téže 
kategorii ve vrhu koulí byl na 6. 
místě výkonem 10,05 m.

V  hlavní venkovní sezóně 
v  soutěži společného krajského 
přeboru družstev mužů (oddíly 
z  Královéhradeckého a  Pardubic-
kého kraje) se po 4 kolech závodů 
naši muži umístili celkově na 5. 
místě a  v  rámci kraje na 2. místě 
za TJ Lokomotiva Trutnov, z. s., 
a před TJ Sokol Nová Paka. V této 
soutěži za naše družstvo mimo 
jiných bojovali i  naši dorostenci 
a  junioři. Nejlepšími našimi bo-
dujícími atlety byli Václav Červin-
ka, Jiří Horák a Patrik Jaroměřský.

Družstva dorostenců a  juniorů 
jsme neměli pro nízký počet mla-
dých atletů, ale bylo jim umož-
něno na základě oboustranného 
zájmu soutěžit v rámci hostování, 
a to v soutěži družstev juniorů a za 
TJ Sokol Hradec Králové soutěžil 

Filip Moravec, který byl přínosem 
oddílu. Družstvo juniorů TJ Sokol 
Hradec Králové skončilo v přebo-
ru Čech na 5. místě a  postoupilo 
na MČR družstev, kde skončilo na 
9. místě.

V  samostatné krajské soutě-
ži družstev přípravek, kde byly 3 
skupiny, jsme měli také družstva 
hochů i dívek. Více se dařilo druž-
stvu hochů, které se umístilo cel-
kově na 4. místě ve skupině a dív-
ky skončily na 8. místě.

V roce 2018 oddíl atletiky pořá-
dal na stadionu ve dnech 3. květ-
na a 13. září kola závodů družstev 
přípravek a  dne 20.  května kolo 
závodů družstev mužů. V  neděli 
12.  srpna pořádal kvalitně obsa-
zený atletický mítink v  rámci vý-
chodočeského turné a memoriálů, 
kterého se zúčastnilo 60 atletů 
z  celé ČR (několik reprezentantů 
v  různých věkových kategoriích) 
a  Polska. Oddíl se také se podí-
lel na organizaci školních závo-
dů v  rámci soutěží základních 
a  středních škol. Dne 28.  října 
jsme pořádali již 27. ročník silnič-
ního běhu Týnišťské desítky, kte-
rého se zúčastnilo 141 vytrvalců 
a  v  doprovodném programu bě-
zích dětí se jich zúčastnilo 20.

V  hodnocení atletů se náš ju-
nior Filip Moravec v  rámci pře-
borů a  tabulek ČR neztratil. Na 
Mistrovství ČR juniorů v  červnu 
v Praze ve skoku do výšky skončil 

na pěkném 10. místě a v tabulkách 
ČR juniorů pro rok 2018 je výko-
nem 192 cm na 15. místě. Také 
starší žáci, běžci Tomáš Vašata 
a  Tomáš Kožant, kteří podávali 
výborné výkony hlavně v přespol-
ních bězích a také výborně podpo-
řili i  své družstvo ZŠ Týniště nad 
Orlicí. Veterán Václav Goldbach 
se umístil celkově na 2. místě ve 
své věkové kategorii 65 – 75 letých 
v rámci 30. ročníku východočeské 
„Velké ceny v bězích mimo dráhu“ 
a „Primátor Cupu 2018“.

Mnozí naši hlavně mladí atleti 
si v  průběhu sezony vylepšili své 
osobní rekordy a  doufáme, že 
o nich ještě více uslyšíme v násle-
dující sezoně 2019.

Na kvalitní činnosti oddílu at-
letiky se dlouhodobě podílejí Ing. 
Kateřina Kuklová, Petr Jaroměř-
ský, Václav Goldbach s manželkou 
Janou a Ing. Jiří Tyahur.

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat městu Týniště nad Or-
licí, Českému atletickému svazu, 
České unii sportu, všem za finanč-
ní příspěvky a  ostatním sponzo-
rům, kteří dosud podporovali naši 
činnost. Dále funkcionářům nejen 
oddílu atletiky, ale i  celého Spor-
tovního klubu Týniště nad Orlicí, 
z. s., kteří s  námi úzce spolupra-
covali a  pomáhali při pořádání 
atletických soutěží a v neposlední 
řadě všem dobrovolníkům.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s., ve spolupráci 
s  Rychnovským deníkem, agentu-
rou SPORT AKTION s.r.o. Cho-
mutov,  MěÚ Rychnov nad Kněž-
nou a  pod záštitou starosty města 
Rychnova nad Kněžnou, připravuje 
slavnostní vyhlášení ankety Nej-
úspěšnější sportovec roku 2018, 
které proběhne v  pátek 1. ÚNORA 
2019 od 18 hodin v Pelclově divadle 
v Rychnově nad Kněžnou.

Oceněno bude: 5 jednotlivců 
v žákovské v kategorii, 5 jednotlivců 
v kategorii dorostenci-junioři, 5 jed-

notlivců v  kategorii dospělí, 3 nej-
úspěšnější sportovci z  řad veteránů 
(nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 
kolektivy dospělých, 5 trenérů, cviči-
telů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé 
významné sportovní akce a předána 
bude i cena FAIR PLAY.

Podmínkou pro zařazení navrže-
ných do nominací na nejúspěšnější 
sportovce/kolektivy roku 2018 jsou:

výrazné úspěchy jednotlivců/ko-
lektivů minimálně na úrovni kraj-
ských soutěží

dále úspěchy na MČR, případně 
ME, MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funk-
cionářů TJ/SK jsou:

dlouhodobá úspěšná trenérská 
činnost s mládeží i dospělými

pozice osobního trenéra, trenéra 
kolektivů, který splnil kriteria pro 
ocenění jednotlivce nebo sportovní-
ho kolektivu

dlouhodobá organizátorská funk-
cionářská práce na úrovni TJ/SK

Oceněn bude pořadatel významné 
sportovní akce určené pro registro-
vané sportovce i  nejširší veřejnost 

a  starosta obce s  největší podporou 
sportu.

Nejlepší sportovce, kolektivy 
a trenéry může navrhnout jakákoliv 
právnická či fyzická osoba sídlící na 
území okresu Rychnov nad Kněž-
nou, obce a  města, TJ/SK, svazy/
komise a další sportovní subjekty ne-
sdružené v Okresním sdružení ČUS 
Rychnov nad Kněžnou, z.s. (Sokol, 
Auto klub ČR, atd.) s  přihlédnutím 
k  těmto zásadám a  to ve skupinách 
výše uvedených.

Návrhy podávané na adresu: 
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou, z.s., U Stadionu 1498, 516 
01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: 
cstvrychnov@seznam.cz musí obsa-
hovat: jméno a  příjmení sportovce, 
data narození, adresu bydliště, člen-
ství v TJ/SK na území okresu Rych-
nov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém 
sportu je, sportovní úspěchy dosaže-
né v roce 2018, jméno navrhovatele.

Uzávěrka podání návrhů na OS 
ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. je 
v pátek 4. ledna 2019.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, ZO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ODDÍLU ATLETIKY SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Z. S., ZA ROK 2018

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU

Milé děti, těšíte se na Mikuláše, anděla, čerty a čertovu babičku?
Těšte se, těšte! Sem do Týniště nad Orlicí za vámi přijdou v sobotu

8. prosince 2018 v 16:00 hodin do Areálu chovatelů.
Pořadatelé pro vás opět připravili malé dárkové balíčky a spoustu soutěží v tancování, zpívání, v pojídání koláčů a mnoho dalších.

 Budeme se těšit na vaše výkresy a nejhezčí z nich odměníme. 
 MěV KSČM Týniště nad Orlicí

 

 

 

Vzhledem k  nedostat-
ku řidičů u jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů 
v Týništi nad Orlicí dosta-
lo město dotaci na rozší-
ření řidičského oprávnění 
od Královéhradeckého 
kraje  č. 17RRD12-0015 
na rozšíření řidičského 
oprávnění pro dva členy 
výjezdové jednotky města 
Týniště nad Orlicí. Tato 
dotace ve výši 20  000,- 
Kč pomohla zabezpečit 
zvýšení akceschopnosti 
jednotky požární ochrany 
v obci.

Jednalo se o dotační 
program č. 17RRD12 - 
Zvýšení akceschopnosti 
jednotek JPO II a JPO III.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V PROSINCI 2018:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC PROSINEC 2018

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 1,5 roku do 4 let

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 2 do 4 let, zpívání, 
tvoření hry, sportování…

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
MIMINKA (sedící) - cvičení s dětmi od 3 do 15 
měsíců (cvičení na balónech, říkadla, písničky…)
Doporučujeme FITMAMI

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:45

10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci
FLÉTNA – začátečníci škola
Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů 
ANGLIČTINA pro dospělé

13:00-18:00
13:15-14:00
15:00-15:45
od 17:00
18:00-19:00

ST

HERNA
ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

15:00-18:00
15:00-16:00
15:00-:15:45

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)
Doporučujeme FITMAMI

08:00-12:00

10:00-11:00

ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Besedy, večerní díly, bazary… (dle rozpisu)
Soukromá angličtina

15:00-16:00

14:45-18:15

PÁ

HERNA 8:00-12:00
Hlídání dětí 8:00-12:00
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

08:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:00

od 16:00

   

■ 11. 12. (So) Den pro dětskou knihu, 9-12, knihovna – dětské oddělení 
a výstavní sál, (divadelní představení, vánoční tvoření, soutěže, půjčování 
knížek…)

■ 2. 12. (Ne) Prodej občerstvení u VÁNOČNÍHO stromečku a v DDM - 
nejlepší vánoční cukroví od našich maminek a babiček!

■ 3. 12. (Po) MIKULÁŠSKÁ nadílka pro děti! LOUTKOVÉ DIVADLO 
KOZLÍK hraje pro děti pohádku: Pekelná brána+ nadílka od Mikuláše, 
ve velkém sále Kulturního domu od 16:30 hodin. Objednávka vstupenek 
a balíčků v MC Ratolest.

■ 13. 12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOV-

NĚ, od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)
■ 17. 12. (Ne) Společná návštěva Divadla v Týništi, pohádka: Pohádky 

na vánoce, od 15 hodin, cena: 70,– kč
■ 17.–20. 12. (Po-Čt) VÁNOCE v MC Ratolest – besídky, ochutnávka 

cukroví, dárky…
■ 21. 12.–1. 1. 2019 (Pá-Út) Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

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

datum- den čas název druh místo konání

1. 12. so
9:00 Den pro dětskou knihu - vánoční tvoření, soutěže, taneční vystoupení zábava Městská knihovna

19:00 Vánoční večírek v Kulturním centru zábava Kulturní dům

2. 12. ne
15:00 Vánoční prodejní výstava (trvá do 4. 12. ) výstava DDM

17:30 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí zábava Mírové náměstí

3. 12. po

16:30 Mikulášská nadílka pro děti (pořádá MC Ratolest) zábava Kulturní dům

17:00 - 19:00 Vánoční keramika tvoření DDM

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

4. 12. út 17:30 Zdobení vánočních perníčků tvoření DDM

5. 12. st 8:00 Historické korálkové ozdoby (do 19. 12. ) výstava Městská knihovna

6. 12. čt
9:00 - 16:00 Výkup sběratelských předmětů, zlata a stříbra výkup Kulturní dům

15:00 - 16:30 Mikulášské čertění (pořádá DDM) zábava tělocvična ZŠ

7. 12. pá 19:30 HALÓ (DS U.F.O.) představení Kulturní dům

8. 12. so

7:30 - 13:00 Celostátní výstava králíků Velkých světlých stříbřitých výstava Areál chovatelů

16:00 Mikulášská nadílka zábava Areál chovatelů

19:00 Věneček (Kurz spol. tance pro mládež) tanec Kulturní dům

9. 12. ne 14:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

10. 12. po
15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ hudba Geriatrické centrum

17:00 Adventní koncert žáků ZUŠ hudba kostel sv. Mikuláše

11. 12. út

15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ hudba Klub důchodců

17:30 Slámové řetězy a hvězdičky tvoření DDM

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtv. oboru hudba ZUŠ

13. 12. čt
10:00 Vánoční pohádkové čtení a tvoření čtení Městská knihovna

19:00 Spirituál kvintet hudba Kulturní dům

14. 12. pá 18:00 Vánoční besídka literárně dramatického oboru ZUŠ ZUŠ

15. 12. so 14:00 - 18:00 Andělské zvonění DDM a Kulturní 
dům

16. 12. ne
6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

15:00 Pohádky na vánoce pohádka Kulturní dům

17. 12. po 18:00 Hra s jesličkami (ZUŠ) představení Kulturní dům

18. 12. út 17:30 Úterní PEDIG - hvězdy a ozdoby tvoření DDM

19. 12. st 18:00 Alenka v říši tance - SMOT ART tanec Kulturní dům

20. 12. čt 18:00 Alenka v říši tance - SMOT ART tanec Kulturní dům

25. 12. út 10:00 Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční - Orchestr ZUŠ hudba kostel sv. Mikuláše

29. 12. so 15:00 - 17:00 Oblastní soutěž zpěvných kanárů soutěž Areál chovatelů

31. 12. po 18:00 Ohňostroj zábava Mírové náměstí

ČINNOST ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – SEZONA 2017-2018

Oddíl stolního tenisu v  našem 
městě tvoří dvě družstva dospělých 
a  nyní nově i  družstvo mládeže. 
V  minulé sezoně a  zejména v  září 
letošního roku se podařilo díky per-
fektní práci vedoucího pro mládež 
Zbyňku Závodnímu sehnat 10 dětí se 
zájmem o stolní tenis pro náš oddíl 
a 2x týdně s nimi trénuje. Na jaře le-
tošního roku se zúčastnil školení pro 
trenéry licence „D“ a rovněž úspěšně 
složil i závěrečné zkoušky. Po získá-
ní praxe se bude v budoucnu snažit 
získat i  licence vyšší. Dalším trené-

rem oddílu je Petr Sedláček st., který 
je držitelem licence „C“. Rovněž má 
oddíl i rozhodčího Petra Sedláčka st., 
který získal všechny licence a  to M, 
NU, A, B a C.

V minulé sezoně se družstvo „A“ 
umístilo v  regionálním přeboru 2. 
třídy na 7. místě, což je o jedno místo 
horší než v sezoně 2016-2017. Druž-
stvo „B“ se v regionálním přeboru 3. 
třídy umístilo na 7. místě tabulky, což 
je o 3 místa hůře než v sezoně před-
chozí. Vzhledem k tomu, že se v nové 
sezoně 2018/2019 složení členů od-

dílu téměř nezměnilo, budou druž-
stva hrát stejné soutěže jako v sezoně 
minulé.

Na základě žádosti získal v  pro-
sinci roku 2017 oddíl stolního tenisu 
dotaci od města Týniště nad Orlicí na 
nákup 2 ks stolů pro stolní tenis v cel-
kové výši 40.000 Kč.

Z dotace MŠMT „Můj klub 2018“ 
získal 15.744 Kč, které byly použity 
na nákup sportovního materiálu pro 
mládež (míčky, 3 ks pálek, košíčky na 
míčky, čistič na pálky a stoly, balanč-
ní podložka apod.)

Přesto, že herna stolního tenisu je 
hojně využívaná veřejností, nedaří se 
nám získávat nové zájemce o členství 
v oddíle. Uvítali bychom je.

Závěrem mi dovolte, abych podě-
koval správci SK panu Jaroslavu Po-
kornému a všem dalším zaměstnan-
cům SK za velmi dobrou a  kvalitní 
pomoc při údržbě herny i celého are-
álu tělocvičny U Dubu a zlepšování 
sportovních podmínek pro sportov-
ce našeho města.

Za oddíl stolního tenisu
Petr Sedláček st.

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V PROSINCI 2018
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Hanou Hindrákovou

     

20 let TEMNA – měli jsme 
tu čest se připojit k  oslavám 20 
let divadelního souboru Temno. 
V knihovně probíhala výstava, kde 
jste si mohli prohlédnout fotogra-
fie z  divadelních představení, pro-

gramy, ocenění, ale také spoustu 
rekvizit. Kuriózní byla rakev s  ne-
božtíkem, hlava draka, meče, ale 
i  kostýmy. Kdo měl zájem, pustili 
jsme mu i divadelní hru ze zázna-
mu.

12.  10. proběhla vernisáž, kdy 
jsme byli svědky poutavých ukázek 
právě z divadelních her, zahraných 
na místě. V hlavě mi utkvěly hlav-
ně dvě písně – Mončičák a Taková 
je láska tvá, které měly asi největší 

ohlas. Publikum burácelo smíchy 
a  opravdu všichni byli skvělí. Dě-
kuji nejen Evičce Drábkové, ale 
opravdu všem divadelníkům za 
krásnou atmosféru, která v  nás 
všech doznívala ještě dlouho.

Odboj – převrat a  vznik ČSR 
– dne 25.  10. nás navštívila doc. 
PhDr. Marta Kohárová, CSc. 
z  Historického ústavu filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Krá-
lové. Paní docentka je úžasný 
člověk, který umí dějiny srozumi-
telně a poutavě předat dál, za což 
jsme jí nesmírně vděční. Nejen, 

že jsme se dozvěděli, jak to ten-
krát bylo, a to se všemi souvislost-
mi, ale také nám zodpověděla do-
tazy, odkázala na další literaturu 
a okořenila to i tím, kdo měl v té 
době opravdu charisma. Potěšil jí 
zájem a  projevila nadšení přijet 
příště povyprávět i  o  2. světové 
válce.

Český den s českými vlajkami – 
vyvěsme nejvíce českých vlajek! – 
dne 28. 10. se i naše knihovna zapo-
jila do celonárodní aktivity ke 100. 
výročí republiky. Byl vytvořen nový 
rekord, kdy bylo vyvěšeno v rámci 
celé republiky 225 191 vlajek ČR. 

Vlajky namalovaly děti na dětském 
oddělení a také děti z MŠ a ZŠ.

Oslavy 100. výročí založení 
samostatného Československa – 
dne 28. 10. jsme se také zúčastnili 
oslav na Mírovém náměstí, kde 

jsme vyhlásili vítěze vědomost-
ní soutěže „Co má vědět správný 
Čech“ a  „Poezie také žije“. První 
soutěž probíhala u nás v knihovně 
od března až do konce září. Bylo 
zveřejněno 7 sad otázek a  úkolem 
bylo odevzdat co nejvíce správných 

odpovědí za celé soutěžní období. 
Do slosování postoupili ti, kteří 
měli v  knihovně registraci a  ode-
vzdali alespoň 3 sady otázek. Dru-
há soutěž probíhala v měsíci leden 
– únor a cílem bylo složit básničku.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY:
V letošním roce bude naposledy otevřeno 
19. 12. 2018 do 17 hodin.

Od 20. 12. 2018 - 1. 1. 2019 bude zavřeno.

V případě potřeby můžete využít bibliobox před 
knihovnou k vrácení knih.

Všem našim čtenářům přejeme krásné prožití 
vánočních svátků a budeme se na vás těšit opět 
2. 1. 2019.

Vítězem 4 ks vstupenek do CINESTAR v Hradci Králové 
se stal Vojtěch Uhlíř z Týniště nad Orlicí

Vítězkou knihy Co má vědět správný Čech byla
vylosována Michaela Králová, také z Týniště nad Orlicí.
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kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

TISK FOTOGRAFIÍ | TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ | PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích kartonů, a dalších 
materiálů skladem.

info@mega-cz.com | Tel.: +420 604 791 591 | Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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Redakce Zpravodaje
 přeje všem občanům příjemné prožití 

adventního času 
a krásné a spokojené Vánoce. 
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