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Záběr týnišťského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý 
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a řekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od 
Tužilova hospodářství čp. 13 k silnici do Týniště n. O. a je vroubena alejí kaštanů, vznikla 
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název Na paštích”. Pásal se tu “
dobytek albrechtických hospodářů. Části obecní louky v těchto místech se říkalo 
V proutnici” a byla osázena vrbovčím. To se používalo ke košíkářským pracím.                                        “

Paž.

Uvedené pomístní názvy jsou převzaty z článku Františka Krba a Václava Lásky: 
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníčku Čapkova muzea v Týništi nad 
Orlicí č. 21 - 22  3 - 4 1973.



Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny
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                                      Z městského úřadu
                                      U S N E S E N Í   č.   71
                                      z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
                                      konané dne 14.12.2009 
Schvaluje
1. Vyřazení z používání malotraktoru TH - 4K - 14 - K, který je v majetku Služeb města 

Týniště nad Orlicí a jeho prodej za cenu podle znaleckého posudku v částce 10.720 
Kč, s následným převodem příjmu z prodeje do investičního fondu organizace.

2. Fyzickou likvidaci travní sekačky Husqarna 48 - S, která je v majetku Služeb města 
Týniště nad Orlicí.

3. Změnu odpisů dlouhodobého majetku Služeb města Týniště nad Orlicí pro rok 2009 o 
částku 1.031 Kč (odpis odmetacího kartáče za 12/2009).

4. Rozpočtová opatření č. 66 - 75/2009.
5. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizací DDM Týniště nad Orlicí.
6. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Týniště nad 

Orlicí.
7. Vyřazení výpočetní techniky PC inv. č. 529, která je zastaralá a pro Městskou 

knihovnu Týniště nad Orlicí nepotřebná.
8. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí.
9. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci KC Týniště nad Orlicí.
10. Udělení souhlasu k přijetí daru na 42. týnišťský divadelní podzim pro příspěvkovou 

organizaci KC Týniště nad Orlicí.
11. Pronájem části pozemku p.č. 1596 a části pozemku p.č. 1597 v k.ú. Týniště nad 

2Orlicí o výměře 324 m  pro Hnízdilovou Lenku.
12. Uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v čp. 485 Týniště nad Orlicí pro Koláře 

Bohuslava (Kolář B. uvolní byt 2+1 v čp. 886).
13. Záměr zateplení objektu ZŠ Týniště nad Orlicí a zajištění výběru projektanta a 

agentury pro administraci žádosti o dotaci.
14. Poskytnutí odměn pro vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem podle 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.
15. Zvýšení odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Geriatrické centrum 

Týniště nad Orlicí pro rok 2009 o částku 17.305 Kč (neodepsaný plynový bojler, 
který musel být vyměněn).

Bere na vědomí
16. Informaci o jednání s Policií ČR ve věci zajištění objektu pro potřeby policie.
17. Informaci o ocenění dárců krve spojeného s předáním plaket, které se uskuteční 

15.12.2009 v Rychnově nad Kněžnou.
18. Informaci o umístění fotovoltaických panelů na objektu čp. 970.
19. Informaci o nárůstu cen vodného a stočného pro rok 2010.
20. Informaci o problematice rekonstrukce radnice.
21. Žádost ZUŠ Týniště nad Orlicí k zajištění vývěsní skříňky.
22. Informaci o uzavření MŠ v období od 28.12. do 31.12.2009.

Ukládá
71/09
23. Zařadit do rozpočtu města na rok 2010 finanční částku 5.000 Kč na spoluúčast 

financování projektu „Infobus“.
1
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24. Zařadit do rozpočtu města na rok 2010 finanční částku 5.000 Kč na částečné krytí 
nákladů spojených s publikační a administrační činností Spolku přátel města, o.s.

25. Projednat v zastupitelstvu města:
a)prodej pozemku p.č. 292/2 v k.ú. Rašovice
b) koupi části pozemku potřebného pro účely věcného břemene plynovodu v 

2Petrovicích (cca 100 m )
 T: zasedání ZM v březnu 2010 Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
          starosta   místostarosta

U S N E S E N Í  č.  72
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 11.1.2010 

Schvaluje
1. Umístění informační tabule v rámci projektu „Vodácká řeka Orlice“.

Bere na vědomí
2. Informace o rozšíření pečovatelské služby.
3. Informace o jednání v záležitostech o.s. Ontario Týniště nad Orlicí.
4. Informace o škodách na lesních porostech.

Ukládá
72/10
5. Projednat v zastupitelstvu města:

a) problematiku centrálního sběrného dvora
b) změnu kupní ceny bytu 2+1 v čp. 886
c) problematiku zateplení ZŠ Týniště nad Orlicí
d) zařazení finanční částky 10 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Prointepo, s.r.o., Hradec Králové 

jako příspěvek na neinvestiční náklady spojené s docházkou dětí z Týniště nad 
Orlicí do tohoto zařízení (jedná se o děti vyžadující zvláštní péči)

T: 18.1.2010 nebo 15.3.2010                                Odpovídá: Ing. Matička J.

6. Provedení následných kontrol příspěvkových organizací ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a o změně některých zákonů (GC, ZUŠ, KC, 
DDM).

T: 31.5.2010                                                                            Odpovídá: Oubrechtová I.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta  místostarosta
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U S N E S E N Í

19. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
konaného dne 18.1.2010

Schvaluje:

Zamítá

1. Koupi pozemku p.č. 327/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 111 m  za cenu 500 Kč/m  
(pozemek je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).

2. Uzavření budoucí kupní smlouvy s ŘSD ČR na pozemek p.č. 2285/1 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou KERSON Dobré, která byla schválena 
zastupitelstvem města 30.9.2009.

4. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace zateplení ZŠ Týniště 
nad Orlicí s firmou CODE, s.r.o., Pardubice za cenu 666 tis. Kč vč. DPH.

5. Uzavření smlouvy  s firmou IPI, v.o.s., Žďár nad Sázavou na zajištění úplné 
poradenské činnosti v rámci přípravy a realizace projektu akce zateplení ZŠ za cenu  
720 tis. Kč vč. DPH.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce Děčín (předběžný 
odhad nákladů na realizaci přeložky činí 390.000 Kč - bez DPH).

7. Cenu bytu 2+1 v čp. 886 určeného k prodeji ve výši 15 500 Kč za m .

1. Použití pozemků v prostoru pod ZD pro výstavbu centrálního sběrného dvora pro 
Týniště nad Orlicí a okolní obce.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

2 2

2

3

Jak se nám daří v nové třídě?
Dobře! Končí první pololetí školního roku 2009-2010. Tak dlouho si už hrajeme, 
zpíváme a povídáme v našem novém oddělení „Kočiček“ v mateřské škole U Dubu. 
Zřizovatel školy - Město Týniště nad Orlicí - z důvodu velkého zájmu dětí o docházku do 
MŠ rozhodl o vybudování nové třídy. 
Zahájení prací nastalo v červenci 2009, kdy se začalo  bourat a přestavovat. Z prádelny, 
mandlovny a skladu vznikla nová třída. Nevelká, ale útulná. Byli jsme rádi, že tady 
můžeme 1. září 2009 přivítat 20 dětí. Nové moderní sociální zařízení, šatnu, nábytek a 
hračky využíváme ke vzdělávání našich nejmenších a věříme, že zde i nadále budou 
spokojené děti i jejich rodiče.  

               Pavla Vlčková, učitelka MŠ
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106, 517 21 Týniště na Orlicí

IČ: 26586746
http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc LEDEN:
      
       Dopoledne Odpoledne  Večer

Po  9:30-10:30 h HEJBLÍCI
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
 
Út  9:00-11:00 h 16:00-17:00 h 
      HERNA pro nejmenší AEROBIK pro dospělé
      (0 – 18 měsíců)

St  9.30-10.30h ROLNIČKA15:00-16:00 h GRAFOMOTORIKA 
     9:30-11:30h HERNA 16:00-17:00 h ZVONEČEK

16:00-18:00 h HERNA

Čt Mimořádné akce: 16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I. VEČERNÍ DÍLNY:

     Knihovna: 11.2. 2010 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II. 20:00–22:00 h
16:00-17:45 h BARVIČKY 4.2. 2010
16:00-18:00 h HERNA 25.2. 2010

Pá  9:30–11:30 h HERNA 16:00-18:00 h NEZNÁLEK
      s programem „Tvořílci“ 1x za měsíc, únor: 26.2. 2010

Mimořádné akce v ÚNORU:
  4.2. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: Valentýn
11.2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
15.2. – 19.2. (Po-Čt) Jarní prázdniny (omezený provoz MC Ratolest)
25.2. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: pletení z papíru
25.2. (Čt) Výroční schůze o.s. MC Ratolest, od 20:30 hod.
26.2. (Pá) Neználek - nový kroužek, který bude probíhat 1x za měsíc, 
                je určený pro děti od 2 let do 7 let, děti budou hrát známé i neznámé hry, 
                seznamovat se s novými stolními hrami, …), 16:00-18:00 hod. 

Na měsíc březen připravujeme:
! Karnevalový týden v MC Ratolest (1.-5.3. 2010)
! Aerobik pro děti i dospělé (sobotní dopoledne i odpoledne – 13.3. 2010)
! Besedu pro děti i dospělé na téma: Zubní prevence, jak si čistit zuby … (22.3. 2010)
! Velikonoční dílny pro děti i dospělé

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

Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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16:00–17:00 h PASTELKY 

 

Sněhová kalamita
Pro někoho krásná ladovská zima, ale jen do té doby,  než musíte sednout do auta, dostat 
se do práce a nebo si třeba dojít na nákup. Situace ve městě je opravdu hodně „zimní“a na 
nadmořskou výšku, ve které se město nachází, napadlo opravdu velké množství sněhu a 
ledu.
Služby města zápasí ve dne v noci se sněhem a ledem všemi dostupnými prostředky. 
Nasazena je veškerá technika i lidé, kterými město disponuje. Nicméně není v 
technických ani finančních silách města odstranit veškerý sníh a led. Situace v okolních 
městech je obdobná. Nenechte se zmást situací ve městech,  jimiž procházejí silnice 
I.třídy, které jsou téměř vždy rozsolené a vyhrnuté speciální technikou. Stačí odbočit z 
rozsolené „jedenáctky“ a situace je stejná jako u nás, a mnohde i výrazně horší. 
Proč článek píšu? Ve městě se klasicky nadává na všechno a na všechny. Přes všechno to 
brblání a nadávání musím konstatovat, že služby města odvádí dobrou práci, která je 
náročná, a někdy i nevděčná, protože nelze vyhovět požadavkům a přáním všech občanů. 
Nechtěl bych být traktoristou, který jezdí celý den doslova pár centimetrů od 
zaparkovaných aut. Najmout specializovanou firmu na odvoz sněhu by znamenalo 
vynaložit prostředky, které by později chyběly na školky, školu, kulturu, sport a další 
chod a údržbu města. Rozpočet již tak poznamenaný probíhající finanční krizí by toto 
jistě významně pocítil.
Sníh nás bude podle předpovědí ještě trápit dlouho. Je to ale pořád vlastně „legrace“, 
když po Týništi jezdí pluhy a bagry odklízející sníh, který nás vlastně jen omezuje, ve 
chvíli, kdy v těchto hodinách na Haiti stejné bagry odklízejí desetitisíce mrtvých těl. 
Nezbývá počkat, než náš problém odtaje, i když nadále budeme se sněhem zápasit všemi 
dostupnými prostředky .
V sněhové situaci, v jaké se nacházíme, bychom měli mít k sobě navzájem kus tolerance 
a porozumění.

Nadrchal Pavel, místostarosta
                                                                    

Zajímavosti z matriky MěÚ v Týništi nad Orlicí za rok 2009
Do vydání únorového Zpravodaje pro nás připravila matrikářka MěÚ v Týništi nad 
Orlicí Marie Hlavová řadu zajímavých údajů a informací, které vám nyní předkládáme.
K 1. lednu 2010 mělo naše město 5 249 obyvatel. Přičteme-li počty obyvatel v 
přidružených obcích, tj.v Křivicích (172), v Petrovicích (217), Petrovičkách (146), 
Rašovicích (167) a ve Štěpánovsku (223), činí celkový počet všech obyvatel Týniště nad 
Orlicí 6 174 obyvatel.
Za rok 2009 se našim občanům narodilo 58 dětí. Z tohoto počtu bylo 31 děvčat a 27 
chlapců.
Jména dávají rodiče svým potomkům různá. Někteří respektují jména v rodině již 
tradiční, po rodičích nebo prarodičích. Jiní pečlivě a dlouho vybírají, nebojí se jmen 
exotických nebo alespoň nezvyklých, méně častých. Jsou i rodiče, kteří se dlouho 
nerozmýšlejí a rádi „podlehnou módní vlně“. Pak se lehce stane, že si např. 14 
novorozenců „vystačí” se 4 jmény, jako loni u nás. Bylo to jméno Natálie, kterou dali 
rodiče v 5 případech, Lucie se objevila 3x, Marek také 3x a Jakub rovněž 3x.
Na MěÚ našeho města se i v roce 2009 oddávalo. Párů bylo celkem 17. Některé mladé 
dvojice z Týniště n. O. a přidružených obcí si pro tento svůj velký den vybraly místo jiné.
Těch byl téměř dvojnásobek, přesně 30 párů.
Počet obyvatel se v průběhu roku 2009 téměř nezměnil. 125 se jich odstěhovalo a k 
trvalému pobytu se nové přihlásilo 123.
Porovnáme-li počet nově narozených dětí za rok 2009 s počtem občanů v tomto roce 
zemřelých, vidíme, že i tento stav je téměř vyrovnaný. Zemřelých je za loňský rok o 9 
méně. Celkem zemřelo 49 občanů, z nichž 28 bylo žen a 21 mužů.
Na závěr chci ještě připomenout, že naše nejstarší občanka paní Helena Nováčková 
oslaví tento měsíc 100. narozeniny. Blahopřejeme! 

Paž.
4



Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí
Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí

ÚŘEDNÍ DNY BŘEZEN 2010

 
  Od 8.3.2010 do 19.3.2010 bude úředním dnem 

každý pracovní den v následujícím rozsahu

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8.00 – 17.00 8.00 – 16.00
Úterý 7.30 – 15.00
Středa 8.00 – 17.00 8.00 – 16.00
Čtvrtek 7.30 – 15.00
Pátek 7.30 – 14.00

Od 22.3.2010 do 31.3.2010 bude úředním dnem 
každý pracovní den v následujícím rozsahu

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8.00 -  18.00 8.00 - 17.00
Úterý  8.00 -  18.00 8.00 - 16.00
Středa  8.00 -  18.00 8.00 - 17.00
Čtvrtek  8.00 -  18.00 8.00 - 16.00
Pátek  8.00 -  18.00 8.00 - 16.00

Rozšířené úřední hodiny platí pro úsek správy daní 
fyzických osob

V Kostelci nad Orlicí dne: 2010-01-11

                                                                                       Mgr. Dagmar Adamcová v.r.
                                                                                                              ředitelka
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Sobota 27. 2.     DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
od 13 hod.  V hotelu Orlice se těšíme na všechny masky, připravené jsou soutěže 

a hry pro děti i doprovod, soutěž masek, tombola a předtančení našich
od 16 hod. kroužků. 

Vstupné 20,- Kč, tombola 5,- Kč.
Předpokládáme velký zájem, proto pořádáme stejně jako loni vzhledem k prostoru 
dva karnevaly za sebou:  od 13 – 15.30 a od 16 – 18.30 hod.
Předprodej vstupenek a lístků do tomboly v DDM od 22. 2. denně, v době 9 -11 hod. 
a 15 – 18 hod. Počet vstupenek omezen. Občerstvení zajištěno. Zvolte si čas, který 
vám více vyhovuje, a přijďte včas!!

19 – 21 hod.      MAŠKARNÍ DISKOTÉKA PRO 2. STUPEŇ
Ve velkém sále Orlice velké diskotančení! DJ Pája hraje na přání!

 Vstupné 20,- Kč. Tombola 5,- Kč. Masky vstup zdarma! 

Připravujeme…
LETNÍ TÁBORY 2010 
1. – 11. 7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, vedoucí: Dana Černohousová

7. - 11. 7.  1. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s včelími medvídky, ubytování a 
stravování v DDM. Možnost chodit spát domů, vedoucí: Eva 
Jenčíková 

11. – 16. 7.   2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s Pučmeloudem, ubytování a 
stravování v DDM. Možnost chodit spát domů, vedoucí: Eva 
Jenčíková 
(Tyto dva tábory je možné spojit do jednoho delšího, plynule 
navazujeme…)

15. – 20. 8. 3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s indiány,  ubytování a stravování v 
DDM. Možnost chodit spát domů, vedoucí: Jana Tichá

22. 8. – 28. 8. HARRY POTTER na POTŠTEJNĚ
Letní tábor pro děti od 3. do 9. třídy. Ubytování v chatičkách, 
bojovky, sport, příroda, celotáborová hra s Harry Potterem. Hlavní 
vedoucí: Jana Kalousová
 

23. 8. – 27. 8. MINIVOLEJBALOVÝ TÁBOR  ve Sluníčku pro dívky od 2. do 5. 
třídy. Vedoucí: Eva Jenčíková

26. – 29. 8. VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ  pro hráče a hráčky 7. – 9. tříd + 
středoškoláky. 

Proběhlo…
Mezi vánočními svátky se dvě družstva chlapců zúčastnila krajského finále projektu
„Minivolejbal do škol“,  který probíhal v rámci vánočního turnaje ve sportovním centru 
v Nymburce. Mezi ostatními jsme byli v podstatě jediní „amatéři“, protože kluci hráli 
prvně minivolejbal v listopadu a přesto naše A družstvo ve složení Jakub Hladík, Vojta 
Kunc a Miloš Halíř dokázalo bojovat a celkem 3x zvítězit! Všem chlapcům patří 
pochvala za chování během cesty i pobytu.

E. Jenčíková
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http:/www.sweb.cz/ddmslunicko//

DDM  SLUNÍČKO
ÚNOR

 
Úterý 9.2 MALOVÁNÍ NA PORCELÁN

  Dílna pro mládež a dospěláky, ozdobte si kuchyň podle svého nebo 
od 17.30 udělejte někomu radost malým vlastnoručním dárkem!

S sebou: pracovní oblečení, bílý porcelán (hrnek, miska, talíř…), 
hrníčky budou ke koupi na místě. Cena za spotřebovaný materiál + 
20,- Kč. 

 Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 8 
lidiček, přihlášení mají přednost J.

Středa 10. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17 – 19 hod. Podvečer s hlínou pro začátečníky i pokročilé. 

S sebou: pracovní oblečení, 70,- Kč na materiál a energii.

Pátek 12. 2.  NOČNÍ OSMIČKOVÝ MARATON HER, SOUTĚŽÍ 
A SPOLEČNÝCH AKTIVIT pro 2. stupeň, pouze pro předem 
přihlášené.
Nástup 18 – 18.08 hod., konec v sobotu v 8.08 hod. Cena 88,- Kč.
Přihlášky v DDM.

JARNÍ PRÁZDNINY

15. – 18. 2.  Zimní příměstský tábor – PUTOVÁNÍ ZA TUČŇÁKY 
        Tábor je určen pro  1. – 5. třídu, putovat budeme přírodou, pěšky 

       i vlakem. Ubytování a stravování v DDM. Cena 900,- Kč. 
       Přihlášky a informace v DDM.

Úterý 23. 2. Tradiční úterní PEDIG
od 17. 30 Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv 

jiného J. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je  
8 lidiček, přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného 

materiálu + 20,- Kč.

Středa 24. 1. Středeční PEDIG
od 17.30 Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku naší dílny na jiný den. Pletení 

košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. 
Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 8 lidiček, 
přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 
20,- Kč.

s
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Matyáš Hanzl
Marek Zakouřil
Amálie Hlaváčková
Adéla Baťhová

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zivotní jubilea

100 let
Helena Nováčková

90 let
Růžena Uhlířová

80 let
Josef Kovaříček

Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Zdeněk Jurkovič (63)
Marta Martínková (85)
Jaroslav Marek (75)
Milada Pažitná (93)
Věra Kvasničková (63)
Hana Truncová (62)

Čest jejich památce!
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Vzpomínka
Dne 12.února uplyne smutný rok plný vzpomínek na mého manžela 
Tondu Šubrta.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu se mnou tichou 
vzpomínku.

Děkuje manželka Olga.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Dne 23. února uplynou již 4 roky od úmrtí tatínka, syna a bratra 
Jaroslava Archleba z Petroviček.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Gábinka, rodiče a 
bratři s rodinami.

Dne 13. února 2010 uplyne pět let, kdy odešel od všeho, co měl rád 
a pro co žil, náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
Václav Zilvar z Petrovic.
Děkujeme všem, kteří na tohoto skromného a pracovitého člověka 
vzpomenou s námi.

Manželka a dcery s rodinami.

Krutý osud nevrátí, co nám vzal,
zbyly jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 11. února 2010 uplyne již pět přesmutných let, kdy od nás navždy odešla naše 
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená 
Dvořáková.
Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodinou, manžel 
a děti.

Poděkování
Děkujeme paní Filipové a pracovníkům pohřební služby Charon za 
upřímnou pomoc a laskavost při přípravě a za důstojný obřad 
posledního rozloučení s naší dcerou Mgr. Taťjanou Kubištovou. 
Panu Mgr. Jiřímu Novákovi děkujeme za hudební doprovod. 
Přátelům a známým děkujeme za projevy soustrasti a slova útěchy.

Zarmoucená rodina.

Děkuji členkám SPOZ paní Michálkové a paní Švábové za blahopřání a dárek k mému 
životnímu jubileu.

Oldřich Koldinský

Děkuji upřímě Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí, 
jmenovitě paní Evě Jenčíkové a Dagmar Matějkové, Červenému kříži paní MUDr. Haně 
Vavřičkové za blahopřání a předané pozornosti při příležitosti mých 85. narozenin.
Rovněž děkuji těm přátelům, kteří mně svým blahopřáním velmi potěšili.

Vlasta Procházková
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VERONIKA
Je to jméno velice staré. Pochází z makedonského jména Berenike (Bereníké). Řecky je 
to Pherenike, Ferenike (Phere + níké). Převedené do latinky se píše Veronica. Vezmeme-
-li jméno v řečtině, vidíme, že je složeno ze dvou částí jazykových i významových. První 
část Pherein, znamená nést. Druhá část je známé řecké slovo níké, vítězství. Spojené obě 
části označují „tu, která přináší vítězství“.
Tento výklad je nám asi nejbližší, i když existují ještě dvě další vysvětlení. Veronika 
znamená také „vítězství jara“, a nebo je to „ta, která přichází z města Verony“.
Podle historie je jméno Veronika nejvíce spojeno s antickou Berenikou, manželkou 
Ptolemaia III. (280-221 př. n. l.), která pro vítězství svého muže ve válce obětovala 
Afroditě kadeř vlasů. Vlasy z chrámu tajemně zmizely a dvorní hvězdář podle nich 
nazval souhvězdí Vlas Bereničin (Vlasy Bereničiny). Tak vznikl kolem celé události 
poutavý mýtus. V křesťanských legendách se stala nejproslulejší Veronikou ta, která 
podle pověsti podala Kristovi, vedenému na Kalvárii, šátek, aby si setřel krev a pot z 
obličeje. Na šátku, který byl natřikrát složen, se tak vytvořil trojí Kristův obraz včetně 
trnové koruny.
A právě tímto historickým vkladem první křesťanské Veroniky bylo jméno vymezeno a 
zvýrazněno především  nábožensky. Ve středověku i později bylo jméno často užíváno 
ve funkci jména řádového. To ostatně platí dodnes. Veronika se stala jménem 
celoevropským a byla běžná ve všech zemích, do nichž proniklo křesťanství. Rozšířilo 
se vlivem misionářské činnosti i v jihoamerických zemích, v Africe a v Asii.
Jmeniny má podle českého kalendáře 7. února, což je den svatořečení Veroniky 
Milánské (zemř. 1497). Byla to jeptiška řádu sv. Augustina v klášteře sv. Marty v 
Miláně, proslulá skutky milosrdenství. Náš kalendář se tak odlišuje od většiny ostatních, 
protože podle nich (např. francouzského, německého a polského) má jmeniny 4. února, 
tj. v den svatořečení sv. Veroniky, nesoucí roušku s tváří Krista. Je ale i řada národních 
kalendářů, např. bulharský, maďarský, slovenský, ruský, které jméno neevidují vůbec.
Přibližně do 19. století šlo tedy i u nás o jméno zřetelně spojené s křesťanskou vírou. Od 
protireformace pak s katolickou církví. Rodiče dávali dítěti toto jméno, jestliže si nade 
všechno přáli, aby dcera byla řádnou a věřící katoličkou. Jméno jí mělo zajistit i přímý, 
osobní prožitek víry, a dokonce osobní prožití Krista Ježíše jako vykupitele a spasitele. 
V pozdním středověku i ve stoletích dalších, zejména v baroku, procházelo jméno napříč 
společností, nebylo vymezeno sociálně ani místně.
Dnes není Veronika jménem zcela běžným. Z nomenologického hlediska to 
nepřekvapuje. U věřících křesťanů se v současnosti povaha náboženské víry změnila. 
Dnes už tolik necítí potřebu zpředmětnění, což jméno kdysi nabízelo. Víra je pociťována 
intimněji a spíše v určité duchovní celistvosti než s dřívější bezprostředností, a jen málo 
rodičů by dnes ještě uplatňovalo u své dcery jméno v původním vymezení.
Rodiče, kteří pro svou dceru zvolí jméno Veronika, budou s největší pravděpodobností 
bystří, nápadití a smysl pro novost se u nich bude spojovat s úctou k trvalým tradicím a 
hodnotám. Budou to rodiče aktivní, nevyhýbající se experimentu, kteří však 
bezmyšlenkovitě nepodléhají módě nebo náhlým, bezdůvodným popudům.
Ze jména Veronika však středověká tradice významu ani dnes zcela nevyvanula, avšak 
působí spíš jako jistá „hráz“, která k nositelce nepustí špatné lidské vlastnosti, nemorální 
chování, podvodné jednání a bude ji chránit před vším, co bychom trochu nadneseně 
nazvali „sebezničením“.
Okolí přijímá jméno Veronika bez problémů, neboť je to jméno zvukově sympatické a 
příjemné, z jazykového hlediska není měkké, rozbředlé ani beztvaré. Není to ale také 
jméno tvrdé, útočné a nesnášenlivé. Jeho jedinou potíží je to, že se od něho nesnadně 
tvoří tvary domácké, důvěrné, přátelské či zdrobnělé. Z hlediska oblíbenosti je Veronika 
v Česku na 23. místě a má 65 222 nositelek. (Údaj je z roku 2005)

Podle knihy R. Altmana: Osud podle jména (Centa 2005), Paž.
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Upozornění pro předplatitele Zpravodaje

Připomínáme Vám ještě jednou možnost předplatit si náš Zpravodaj na rok 2010.
Cena předplatného činí 120 Kč.
Částku můžete zaplatit v kanceláři kulturního domu každý den od 8.00 hod. do 15.30 
hod. Lze ji také převést přímo na účet kulturního domu.
Číslo účtu je 1242938389/0800.
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, Vaše jméno a adresu.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám hodně příjemných chvil v roce 2010 nad 
stránkami Zpravodaje.

Redakční rada

AZ-LINE  Týniště nad Orlicí
Vám nabízí:

Ošetření přístrojem Niodé Vac III:
o Výrazné zlepšení až úplné odstranění celulitidy
o Zeštíhlení těla na ošetřovaných partiích
o Zpevnění pokožky břicha, zad, stehen, hýždí, paží a  dekoltu
o Rozpouštění shluků tukových buněk
o Urychlení lokálního metabolismu, toku lymfy a odplavení zplodin metabolismu
Princip fungování přístroje:

Na povrchu kůže je vytvářen podtlak, kůže s tukovými 
buňkami uloženými pod pokožkou je nasáta mezi dva volně 
pohyblivé válečky uzavřené v sacím prostoru masážní hlavy. 
Zpevnění pokožky – působením vakuových rázů dochází ke 
stimulaci fibroblastů, buněk, které v pojivové tkáni vytvářejí 
kolagenová a elastická vlákna. Tato vlákna zajišťují pevnost 
a elasticitu pokožky i vnitřních vazů. Po ošetření je pokožka 
hladká, pevná a pružná.
Odstranění a redukce celulitidy – aplikací dochází k 
mechanickému oddělení tukových buněk ( lipidů ) z 
celulitických shluků a k prokrvení pokožky.

Detoxikace – masáží se aktivují lymfatické cesty. Po oddělení celulitických 
buněk jsou z mezibuněčných prostor vyplavovány tukové buňky, toxické 
látky a zplodiny vzniklé látkovou výměnou, tyto balastní látky jsou 
lymfatickým systémem přeneseny do krevního řečiště a následně 
vyloučeny z těla. 
Zrychlením metabolismu vlivem silného prokrvení se zpevňuje ochablé 
podkožní vazivo. 
Lokální zvýšení metabolismu – v místě ošetření se velmi výrazně zvyšuje 
metabolismus, který je nutný pro zmenšení tukových buněk, a tedy pro 
lokální zeštíhlení. Zákrok je nebolestivý.
Zuzka Archlebová a Mirka Shrbená:
Modeláž nehtů, péče o ruce a nehty:736685047, 774704433
Ošetření přístrojem,masáže a kosmetika:736533479
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PŘÍSPĚVKY DO KRONIKY MĚSTA
Upozorňujeme organizace i jednotlivce,

že je možné zasílat příspěvky o událostech
a dění z různých oblastí života našeho města
(významné společenské, kulturní, sportovní a

další zprávy včetně fotografií) za rok 2009
(lze i dodatečně za rok 2008 k doplnění)

na e–mailovou adresu:
tyniste.kronika@tiscali.cz

Kronikářka města Hanzlová Josefína

Tříkrálová sbírka 2010

V sobotu 9. ledna 2010 proběhla v Týništi nad Orlicí Tříkrálová sbírka. Občané města 
přispěli částkou 14.506 Kč a výtěžek sbírky bude věnován na pomoc pěti mladým 
vozíčkářům z Týniště nad Orlicí.

Občanům za jejich ochotu děkuje Mgr. Ivan Havlíček.

Městská knihovna
oddělení pro děti a mládež

zve
děti, rodiče, babičky a dědečky 

na
   

1. PODVEČERNÍ  ČTENÍ
   

ve čtvrtek 25. února 2010
        od 17 hodin

 Bližší informace na plakátech.
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Zpráva o bezpečnostní situaci v Týniště nad Orlicí za 
rok 2009

V Týništi nad Orlicí dne 12.1. 2010

Předkladatel :      Městská policie Týniště nad Orlicí 
         v zastoupení vrch.strž. Martinem Štěpánkem  

Stav strážníků městské policie je na plném stavu, tj. v počtu 4 strážníků. V roce 2008 byl 
přijat do městské strážní služby  od Policie ČR p. Forman. Činnost  městské policie je 
stabilizovaná a rozvíjí se podle potřeb obyvatel a úkolů města Týniště n/O. 
Strážníci jsou rozděleni do jednotlivých funkcí, za které jsou odpovědni, a starají se o 
úseky, které jim jsou svěřeny.   Tento stav má za následek efektivní a odpovědné plnění 
úkolů.
Na úseku prevence kriminality máme rozpracovanou činnost s dětmi od mateřských škol 
až po děti na 1. stupni základní školy. V roce 2010 bychom chtěli rozšířit prevenci o 
odborně zpracovaný projekt Ajax, který je určen pro pracovníky městských policií 
zabývajících  se činností s dětmi. 
V dalším rozvoji nám chybí i větší vstřícnost ze strany vedení základní školy.  
V roce 2009 městská policie prováděla úkony a šetření v 433 případech. Případů bylo 
daleko více, ale drobnější úkony nejsou v našem systému registrovány, proto se 
neobjevují v celkové statistice.
Mezi naše tradiční úkoly patří dohlížet na veřejný pořádek, přispívat k dodržování 
občanského soužití, ochraně majetku. Z celkového počtu případů se jedná o 50% naší 
činnosti. Spolupůsobit s dalšími institucemi při řešení dopravní problematiky a řešení 
dopravy a přestupků na území obce bylo náplní ve 45 % celkové činnosti. 
Mezi doplňující činnosti patří i tzv. technické pomoci občanům a v naléhavých případech 
poskytování předlékařské pomoci.  

Z pohledu dopravy sledujeme v částech města, jako jsou sídliště Dub, Sítiny, stabilitu a 
porušování dopravních pravidel je minimální.  Problém nastává v místech, kde se 
dočasně na určitou dobu nashromáždí vozidla. Jedná se o prostory před nádražím, 
sídlištěm střed, prostory za jídelnou základní školy  a především na Mírovém náměstí a 
před Geriatrickým centrem. Specifikem v dopravě jsou již tradiční chovatelské trhy, při 
kterých se zaplní vozidly část obce ve směru od Růžku až po hřbitov.  
Při porušování dopravního omezení spočívajícího v zákazu průjezdu těžších vozidel v 
Týništi n/O se pravidelně setkáváme s názory řidičů, že je ve městě nedostatečné 
označení místních cílů. Situace se zhoršuje mimořádnými událostmi na silnici č. I/11.
Stále více jsme občany žádáni  o odstranění vraků ze zaplněných parkovišť. S odborem 
dopravy v roce  2009 jsme řešili 16 případů. Práce to je komplikovaná především s 
dohledáváním majitelů. V roce 2010 předpokládáme situaci s odstraňováním vraků za 
ještě  problematičtější, dojde i na správní řízení. 
Přestupky týkající se konzumace alkoholu se spojují s jiným protiprávním jednáním. 
Jako příklad uvádím naši  prohibiční vyhlášku, která se projevila jako účinný boj proti 
jiným protiprávním jednáním, např. poškozování majetků, porušování veřejného 
pořádku a občanského soužití. K znemožnění účinného boje proti alkoholu a 
toxikománii přispěli i naši zákonodárci, kteří omezili  pravomoci Policie ČR a obecní 
policie v preventivních kontrolách na podávání těchto látek v zařízeních.
Problémy s přestupky proti veřejnému pořádku nacházíme v lokalitách parku, 
Mírového náměstí, okolí Velvet-clubu, a to v podvečerní a noční době. Zvlášť náročné 
období pro výkon služby je noční doba od pátku do nedělního rána.   Mírné zlepšení 
sledujeme v prostorách nádraží ČD. 
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                     Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní                                                                                       
                   11. část

S povodím Orlice souvisejí i rybníky, které tady vznikaly od středověku. První rybník, 
který byl vybudován, nese název Voklik. Pralesní terén byl vykácen již kolem roku 
1350 a přirozená terénní vlna zadržovala vodu sama od sebe, takže postačilo přehrazení 
potoka. Lesní potok pod současnou hájovnou ve Vokliku nemůžete minout, pokud k ní 
půjdete směrem od kapličky. Lesní potok, který tento rybník napájel, byl ale 
vysychavý, neboť to bylo v době ještě před prokopáním struhy (Alby) roku 1390, která 
dodala vodu pro vznik dalších rybníků. Tento rybník ve Vokliku byl obhospodařováván 
za Půty z Častolovic, který vlastnil Týniště kolem roku 1400. Neštěstím pro samotné 
Týniště, které mělo v té době kolem třiceti chalup a dřevěný dvůr, bylo, že Půta byl jak 
pro katolického Zikmunda, tak hradeckým i orebitům trnem v oku. Roku 1435 vypálila 
husitská polní vojska Týniště, jak jsem se zmínil v minulém článku. 

Týniště bylo v těch dobách těžce zkoušenou osadou. Husitská vojska nic nepěstovala 
ani nehospodařila. Jejich vozy jen táhly krajinou. Kde jim dost nedali, tam byli 
nemilosrdní. Neměli slitování ani s Týništěm, které lehlo popelem. Protože to bylo v 
zimní době, hladová vojska přikázala baštýři (hlídač rybníka Voklik), který měl 
dřevěnou chalupu v místě dnešní hájovny Francisky Sternbergové, aby hráz rybníka 
prokopal. Vojska se nasytila rybami a táhla na Opočno, kde vypálila klášter. Tento 
rybník už nikdy nebyl obnoven, a tak zanikl už ve středověku.

Zpustošená baštovna byla obnovena roku 1695 za Adolfa Vratislava Sternberga jako 
hájovna. Byl to prapředek dnešní majitelky Francisky z Častolovic. Tak vypadal jeden 
dost svérázný výlov týnišťského rybníka. Výlovy rybníků byly vždy velkou slavností. 
Sternbergové, kteří byli velkorysí, nechávali vždy v lovišti dostatečné množství ryb, 
aby si také „čapíci“ (tj. lidé, kteří se vrhali do loviště po zvolání „hoří“) přišli na své. 
Ještě v dobách mého dětství se tento rituál dodržoval.

Nedávno jsem se zúčastnil výlovu jednoho rybníka a byl jsem totálně zklamaný. 
Rybník se vylovil do poslední šupiny. Plevelnou rybu prodávali zvlášť. Jeden chlapec 
se vrhl do loviště, zřejmě tam uvízl kapřík. Byl však sprostě vyhnán a celý od bahna 
začal plakat. Bylo mi líto nejen jeho, ale celé této rybníkářské sešlosti. Chlapci jsem 
dvoukilového kapříka koupil, i proto, že se říká: „Přej a bude ti přáno“. Nebo to dnes už 
neplatí?

Užijte si pěkné zimní dny a na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán
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Karel Procházka ml. aneb sluha Cola opět vleže.

Tři v tom aneb Lucinda, Colombina a Ardelie.
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Za zmínku stojí i problematika venčení psů. Zjišťujeme, že stále více občanů si od 
městské policie odebírá sáčky na exkrementy. Ale bohužel jsou i tací, kteří ze zásady 
znečištění po psech neuklízí.  
Městská policie odchytila na území obce 73 zvířat. Jedná se především o psy, kočky, ale 
i srny, labutě, lesní ptáky, prasata, ale i hady.
Přestupky proti občanskému soužití se pohybují přibližně ve stejném počtu jako v 
minulém období, ovšem roste agresivita pachatelů. Na to správně reaguje správní 
orgán, který spolu s pokutami ukládá i některým pachatelům  zákazy vstupu na určitá 
místa. 
Přestupky na úseku majetku se oproti loňskému roku zvýšily, a to bez mála o 70%. 
Pokud se jedná o krádeže v obchodech, pachatelé nekradou základní potraviny, jak by 
vyplývalo z ekonomické situace státu, ale krade se  alkohol a cigarety. Dalšími 
rozšířenými skutky jsou zpronevěry, poškozování cizího majetku, podvody apod.
Policii ČR bylo předáno podezření na spáchání 8 trestných činů, z toho v 6 případech s 
oznámením na konkrétní osobu.
Bohužel musím konstatovat, že za uplynulý rok došlo k  jednomu  případu fyzického 
útoku na strážníky.   
Zároveň nám práci ztěžuje zvyšující se přesun trestněprávních skutků do správního 
řízení, který zvyšuje nároky na zpracování agendy pro správní komise. 
K neprospěchu na udržení pořádku přispívá i neschopnost státu vložit do rukou 
správních orgánů nástroj k efektivnímu trestání za přestupky, tak jako to je v jiných 
zemích EU. Toto má následně vliv na samotnou prevenci kriminality. Obce nejsou 
schopny vynutit peněžité plnění a tím vynutit  trest na pachatelích protiprávního 
jednání. V rámci naší působnosti jsme zjistili i ojedinělé případy, kdy občané berou 
spravedlnost do vlastních rukou.  

SEDMIKRÁSKA
PRO ZDARVÍ, KRÁSU, RADOST
Lipská ulice, Týniště nad Orlicí, /dříve Zlatnictví Linda/

med kvalitní čaje
medovina značková káva
medové víno čokoláda
medové produkty koření
syrovátka bylinné sirupy a kapky
zázvorová limonáda zázvorové nealko pivo
produkty na zhubnutí magnety pro zdraví

Otevřeno denně 8,30 – 12,00 13,00 – 16,30
              Sobota 8,30 – 10,30
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Tři v tom

Tři v tom je divadelní hra, komedie, kterou napsali Josef  Vostrý a Jiří Menzel a kterou 
sobě pro radost a týnišťskému publiku (a nejen jemu) pro pobavení nastudoval 
ochotnický soubor Jirásek.
Režie se po dlouhé době odmlky ujal Jan Bohatý za svědomité pomoci režijní 
asistentky Marie Šmídové. Dvě úvodní premiéry, na které diváky zvaly vydařené 
plakáty s vtipnými kresbami Davida Šalaty, se konaly 27. a 28. listopadu loňského roku. 
Nejen plakáty přilákaly velký počet diváků. Mnozí z nich si totiž chtěli připomenout 
atmosféru z minulých let, kdy tuto hru týnišťští ochotníci sehráli poprvé. Bylo to  
pochopitelně až na výjimky v jiném obsazení. Ale možnost srovnání byla a je lákavá!
Dalo se předpokládat, že se i tentokrát vše povede a dobře dopadne, ale stoprocentně 
jisté to nebylo. Ve hře účinkuje sice „jen“ 11 herců, ale dostat je při zkouškách všechny 
na jeviště bylo jako vykonat malý zázrak. Doba už je taková! Divadelní zkoušky se 
konaly jednou týdně od února do listopadu a před blížící se premiérou častěji. Také bylo 
potřeba svépomocí připravit dekorace, kulisy. A tady, zrovna jako při zapůjčení 
kostýmů a doplňků, mohli ochotníci využít dlouholeté vazby na Národní divadlo v 
Brně, které na Týniště n.O. i po letech nezapomíná. Při osobním setkání v brněnské 
kostymérně se delegace našich herců „v obsazení“ M.Šmídová, L.Stolín, J.Bohatý, 
J.Suchý a T. Proche setkala s příjemným a vstřícným jednáním. To vždy potěší! 
Kostýmy, které do Týniště n.O. za symbolickou cenu na jeden rok zapůjčili, jsou 
vkusné, noblesní a dávají celé hře téměř profesionální rozměr. A ještě v jedné věci 
brněnské divadlo pomohlo.
Jevišťní dekorace a kulisy si mohl soubor Jirásek zhotovit podle návrhů tehdejšího 
tamního šéfa výpravy Aloise Obejdy. Na týnišťském jevišti vypadají krásně a není 
poznat, co kdo právě maloval, i když se na jejich zhotovení podíleli téměř všichni herci.
Jinak ovšem herci hlavně hrají. O jejich hereckých výkonech se špatně píše. Ty musíte 
vidět na vlastní oči. Já už jsem to potěšení měla! Komedie je plná průhledných zápletek, 
nástrah, úskoků a intrik, které se dějí, jak jinak, z velké lásky a ještě většího milování.
Tohle téma otevírá před každým z herců možnost užít si to, vyřádit se. To se podle mne 
nejlépe daří Karlu Procházkovi ml. v roli sluhy Coly. Někteří z herců však stáli v této 
komedii na jevišti poprvé a jejich cesta k tomu „užívání si“ vedla přes nácvik mluvení, 
chůze, držení a pohybu těla, překonávání trémy a … Prostě všeho, coby měl herec i 
herec amatér umět.
Kromě viditelných stop pevného režijního vedení ve způsobu hry celého souboru, 
půvabných kulis a noblesních kostýmů, vhodného osvětlení a hezké hudby ocení každý 
divák nejvíc mluvené slovo, které je zejména v dialozích vtipné i dvojsmyslné, laskavě 
humorné či naivně upřímné. Když vám ho ještě navíc z jeviště do hlediště posílá s 
gráciií člověk, kterého znáte a do kterého byste neřekli, že by kdy vůbec mohl a uměl 
hrát divadlo, pak si i vy celé představení krásně užíváte.
A je to už jenom vaše věc, zda se pouze usmíváte, smějete, chechtáte, a nebo dokonce 
řvete smíchy!
Závěrem mohu říci, že se v Týništi n.O.  zase jednou něco povedlo a já za to chci všem 
hercům i ostatním kolem představení, které na jevišti nevidíte, poděkovat.

                                                                                                                        Paž.
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Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

                                BLAZE TĚM, KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE

Čtení z Bible:
Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer. Přísloví 14,30

Zamyšlení nad textem:
Čisté nebo také můžeme říci zdravé srdce. V duchovním smyslu je to srdce prosté, přejné 
a čisté. Tedy srdce, které se na vše dívá bez předsudků a předpojatosti, srdce, které 
bližnímu nezávidí, ale  přeje mu dobré. Věřící člověk ví, že takové srdce je darem 
milostivého Boha. Proto prosí: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce“. A Božím Duchem stvořené 
nové, čisté, mírné, v pravdě zdravé srdce má blahodárný vliv na člověka, na jeho celý 
život – na vztah k jeho Bohu i na vztahy k bližním. Mírné srdce, které přeje druhým, dává 
člověku klid a pokoj, v němž pokorně a s nadějí očekává naplnění života. Žárlivost, závist 
hlodá zdraví člověka, sžírá i tělo jako kostižer.“Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni 
uzří Boha.“

Modlitba:
Prosíme, Pane Bože, zbavuj naše srdce všeho nečistého – zloby, závisti, nenávisti. A mocí 
svatého Ducha nás proměňuj k novému životu – v lásce a svornosti, v tvém pokoji. Amen.

Píseň:
1. Čisté srdce musí mít / ten, kdo Bohu zpívá, / čistě hlas svůj naladit / musí také jeho lid, / 
Bůh se na něj dívá, / radost z něho mívá, / když mu k chvále zpívá.
2. Nesnadné je v světě žít, / jíti cestou lásky, / chceme se to naučit / jako věrný Boží 
lid, / co je vzácné, dáti, / druhým dobré přáti, / Pána Boha znáti.
3. Tobě, Pane, zpíváme / píseň o radosti, / že nás všechny v lásce máš, / každého i dobře 
znáš, / na tom máme dosti, / starosti jsme prosti / dík tvé laskavosti.

Podle příručky Na každý den připravil Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na bohoslužby v únoru: (modlitebna ČCE, V. Opatrného 58): 
14.2. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
24.2. od 17:00 h - středeční biblická hodina
28.2. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
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CO-KDY-KDE
únor 2010

DIVADLO

19.února(pátek) TO BYL TEDA SILVESTR
Po roce se do Týniště vrací herci divadelní společnosti HÁTA z 
Prahy, tentokrát v komedii Zbyška Pantůčka. Diváci budou svědky 
setkání několika   generací při oslavě Silvestra a věřte, že zdánlivě 
banální záminka společného očekávání příchodu nového roku 
obrátí všem zúčastněným životy na ruby.
  Osoby a obsazení:
  Kristýna: Ivana Andrlová/ Mahulena Bočanová
  Přemek: Zbyšek Pantůček/ Martin Zounar
  Marta: Adéla Gondíková/ Veronika Jeníková/ Olga Želenská
  Regina: Lucie Zedníčková/ Jana Zenáhlíková
  Hedvika: Jana Birgusová/ Kristýna Jetenská/ Hana Kunsjerová
  Michal: Michal Hruška/ Filip Tomsa
  Anežka: Marcela Nohýnková/ Jana Šulcová   
  Režie: Milan Schejbal                         
  Začátek představení je v 19,30 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Divadelní společnost Háta Praha.

VÝSTAVY
 

28.února (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeze
                            Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                            Areál Bobkárna.
                            Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Vánoční minitenisový turnaj proběhl úspěšně 
Neuběhlo ani moc času od prvního pinknutí do tenisového míčku a už naši minitenisté 
absolvovali svůj první minitenisový turnaj.
Turnaj se uskutečnil 23.12.2009 v BRsportcentru v Rychnově nad Kněžnou a zúčastnilo 
se ho 12 našich tenisových nadějí. Bojovalo se ve dvou skupinách systémem každý s 
každým. Zápasy byly velmi vyrovnané a byly k vidění krásné dlouhé výměny, při nichž si 
i fanoušci přišli na své a velkým potleskem odměňovali bojovné aktéry. Každý účastník 
vyhrál alespoň jeden zápas, a tak děti odcházely spokojené po vydařeném výkonu. 
Všechny děti byly odměněny pěknými cenami, medailisté i krásnými poháry a pro vítěze 
obou skupin byly nachystány i tenisové bagy na rakety. Těšíme se na další dětské 
tenisové krůčky a přejeme hodně sportovních úspěchů v novém roce 2010.
Účastníci turnaje: Praus L., Kadrmas M., Hartmanová L., Pavlík M., Rampasová J., 
Kohout O., Dušek M., Kubínová B., Pojezdalová L., Macháček J., Malý O., Kohout J. 
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     RENOBEST  - ZÁMKAŘSTVÍ - VÝROBA KLÍČŮ

Nově otevřená provozovna v Turkově ulici 37, Týniště nad Orlicí (vedle pojišťovny 
UNIQA ! bývalé Foto ! 50 m od náměstí směrem na HK)

NABÍZÍ A POSKYTUJE VÝROBU vložkových i dozických klíčů a autoklíčů 
všech značek

ZHOTOVENÍ autoklíčů s imobilizérem včetně 
nakódování 

PORADENSKOU SLUŽBU

RENOBEST - VELKOOBCHOD
dodá zámky, klíče, kování, železářské a truhlářské potřeby.
POSKYTNE servisní služby, montáže kování  a sestavování zámků na společný klíč,

       zhotovení systémů zámků na generální klíč.
Tel.: 603 832 738, 604 274 931
Fax: 226 013 837
E-mail: stepanladislav@seznam.cz



JINÉ AKCE   

13.února (sobota) XVIII. PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka.
Předtančení! Bohatá tombola!
Vstupné: 40,-Kč s místenkou, 10,-Kč bez místenky.

                            Vstupenky  s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka 
(tel č. 494 371 335).
Malý sál kulturního domu.
Začátek plesu je v 19,30 hodin.

    Pořádá MěV KSČM Týniště nad Orlicí.

14.února (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

19. února (pátek) 19. BASKETBALOVÝ PLES 
 K tanci a poslechu hraje skupina KOPLAHO BAND.
Bohatá tombola s tradičním házením o ceny.
Předtančení s ukázkami tanců.
Začátek ve 20.00 hod.  
Sportovní hala u Dubu.
Vstupné vč. místenky je 120,-Kč. Lístky je  možno zakoupit od 
01.02.2010 v trafice u p. Dostála v Nádražní ulici. 
Srdečně jste zváni basketbalovým oddílem. 

28.února (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí
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Sport

Informace ze Sokola

Oddíl Pohybovka” byl založen starostkou Sokola sestrou Janou Horskou již v roce 
“

1995.

V současné době máme 30 cvičenek, které pod vedením Marie Šmídové a Jany Horské 
cvičí každou středu od 19 do 20 hodin. Náplň hodiny je různorodá: pochod, pořadová 
cvičení, aerobic, zdravotní cvičení, taneční kreace a soutěže.

Zvu proto ženy každé věkové kategorie, které se rády pohybují a mají rády kolektiv.

Přijďte se podívat do tělocvičny Základní školy na ukázkovou hodinu! Samy 
posoudíte, jestli Vás pohybem oslovíme a zda se přidáte mezi nás.

Těší se na vás cvičitelka Marie Šmídová.
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Zprávy z knihovny

V tomto roce bychom vám rádi představili knihovny našeho regionu.
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
Pro kosteleckou knihovnu byl významným dnem 1. prosinec 1995, kdy opustila 
prostory na náměstí a přestěhovala se do Krupkovy ulice kousek pod náměstím. Nové 
sídlo vzniklo přestavbou objektu bývalé mateřské školky a budovu snadno najdete, 
neboť její oranžová barva je nepřehlédnutelná.  Jedná se o účelově vybavenou budovu, 
jejíž interiér navrhl známý kostelecký architekt Aleš Granát. Vedle samostatného 
výpůjčního oddělení pro dospělé a oddělení pro děti v prvním patře budovy je součástí 
tohoto kulturního stánku také výstavní galerie s prosklenými okny a přednáškový sál 
umístěný nalevo od vstupu. Ročně se zde uskuteční kolem šesti výstav výtvarného 
umění, které vždy zahajují vernisáží s kulturním programem. Sál je také využíván pro 
besedy a přednášky pro dospělé i mládež. Ke knihovně patří také pobočka Kostelecká 
Lhota. Automatizovaný výpůjční systém CLAVIUS nahradil starší verzi programu s 
názvem Lanius a na internetových stránkách naleznete on-line katalog fondu a můžete 
nahlédnout do konta čtenáře. Služby zpříjemňuje a zkvalitňuje také možnost zjistit nové 
přírůstky fondu. Městská knihovna je organizační složkou Městského úřadu v Kostelci 
nad Orlicí a od roku 2002 je pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí. To 
znamená, že se ve své působnosti stará o 12  knihoven v obcích: Borohrádek, 
Borovnice,  Čestice,  Chleny,  Kostelecké Horky,  Olešnice,  Přestavlky,  Svídnice, 
Tutleky, Vrbice, Záměl,  Zdelov a dvě místní knihovny v Častolovicích a  Doudlebách 
nad Orlicí. Finanční zajištění regionálních služeb provádí také pro Městskou knihovnu 
v Týništi nad Orlicí a její obecní knihovny.
V knihovně lze jako ve většině knihoven využít stanice veřejného internetu  a zajistit si 
tak bezplatný přístup k různým informačním zdrojům.
Kdybychom chtěli nahlédnout do samého počátku knihovny, museli bychom začít 
rokem 1862, kdy se začala utvářet Čtenářská beseda. Ta shromažďovala knihovní fond, 
který se později spojil s fondem Řemeslnicko-rolnické besedy, a tak se stal 
předstupněm dnešní městské knihovny.
Kdybyste měli chuť si tuto knihovnu prohlédnout, máte možnost do konce února  
navštívit právě probíhající výstavu fotografií kosteleckého rodáka Patricka Marka.
Výstava nazvaná „Křehké vibrace“ představuje barevné fotografie vážek a černobílé 
fotografie jazzových muzikantů. Fotograf se podílel na ojedinělé publikaci Vážky 
České republiky, kterou v roce 2008 vydal zpěvák Dan Bárta a vědec Aleš Dolný.

Kontaktní údaje: 
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
Krupkova 1154
517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494 321 430
e-mail: knihovna@muko.cz
www.biblio.cz
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zve všechny zájemce na

Listování pod dubem
Pan Karel Procházka a Jan Bohatý budou  vzpomínat na 
významné osobnosti, které prošly jevištěm týnišťského 
Kulturního centra
ve čtvrtek 18.února 2010 od 17 hodin 
Místo konání:  výstavní sál městské knihovny
Zároveň máte mimořádnou příležitost si v tento den od 16 hodin prohlédnout 
kroniky Kulturního centra s podpisy a věnováním těchto uměleckých osobností.

Fotografie z minulé akce, která se velmi vydařila:

Hosté Listování dne 
7.ledna 2010:

zleva 
Karel Procházka ml., 
Karel Procházka st., 

Oldřich Trumha, Marie 
Šmídová a Jan Bohatý.

      

                     Na závěr 
si zazpíváme...
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JINÉ AKCE   

13.února (sobota) XVIII. PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka.
Předtančení! Bohatá tombola!
Vstupné: 40,-Kč s místenkou, 10,-Kč bez místenky.

                            Vstupenky  s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka 
(tel č. 494 371 335).
Malý sál kulturního domu.
Začátek plesu je v 19,30 hodin.

    Pořádá MěV KSČM Týniště nad Orlicí.

14.února (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

19. února (pátek) 19. BASKETBALOVÝ PLES 
 K tanci a poslechu hraje skupina KOPLAHO BAND.
Bohatá tombola s tradičním házením o ceny.
Předtančení s ukázkami tanců.
Začátek ve 20.00 hod.  
Sportovní hala u Dubu.
Vstupné vč. místenky je 120,-Kč. Lístky je  možno zakoupit od 
01.02.2010 v trafice u p. Dostála v Nádražní ulici. 
Srdečně jste zváni basketbalovým oddílem. 

28.února (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

13

Sport

Informace ze Sokola

Oddíl Pohybovka” byl založen starostkou Sokola sestrou Janou Horskou již v roce 
“

1995.

V současné době máme 30 cvičenek, které pod vedením Marie Šmídové a Jany Horské 
cvičí každou středu od 19 do 20 hodin. Náplň hodiny je různorodá: pochod, pořadová 
cvičení, aerobic, zdravotní cvičení, taneční kreace a soutěže.

Zvu proto ženy každé věkové kategorie, které se rády pohybují a mají rády kolektiv.

Přijďte se podívat do tělocvičny Základní školy na ukázkovou hodinu! Samy 
posoudíte, jestli Vás pohybem oslovíme a zda se přidáte mezi nás.

Těší se na vás cvičitelka Marie Šmídová.
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CO-KDY-KDE
únor 2010

DIVADLO

19.února(pátek) TO BYL TEDA SILVESTR
Po roce se do Týniště vrací herci divadelní společnosti HÁTA z 
Prahy, tentokrát v komedii Zbyška Pantůčka. Diváci budou svědky 
setkání několika   generací při oslavě Silvestra a věřte, že zdánlivě 
banální záminka společného očekávání příchodu nového roku 
obrátí všem zúčastněným životy na ruby.
  Osoby a obsazení:
  Kristýna: Ivana Andrlová/ Mahulena Bočanová
  Přemek: Zbyšek Pantůček/ Martin Zounar
  Marta: Adéla Gondíková/ Veronika Jeníková/ Olga Želenská
  Regina: Lucie Zedníčková/ Jana Zenáhlíková
  Hedvika: Jana Birgusová/ Kristýna Jetenská/ Hana Kunsjerová
  Michal: Michal Hruška/ Filip Tomsa
  Anežka: Marcela Nohýnková/ Jana Šulcová   
  Režie: Milan Schejbal                         
  Začátek představení je v 19,30 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Divadelní společnost Háta Praha.

VÝSTAVY
 

28.února (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeze
                            Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                            Areál Bobkárna.
                            Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

12

Vánoční minitenisový turnaj proběhl úspěšně 
Neuběhlo ani moc času od prvního pinknutí do tenisového míčku a už naši minitenisté 
absolvovali svůj první minitenisový turnaj.
Turnaj se uskutečnil 23.12.2009 v BRsportcentru v Rychnově nad Kněžnou a zúčastnilo 
se ho 12 našich tenisových nadějí. Bojovalo se ve dvou skupinách systémem každý s 
každým. Zápasy byly velmi vyrovnané a byly k vidění krásné dlouhé výměny, při nichž si 
i fanoušci přišli na své a velkým potleskem odměňovali bojovné aktéry. Každý účastník 
vyhrál alespoň jeden zápas, a tak děti odcházely spokojené po vydařeném výkonu. 
Všechny děti byly odměněny pěknými cenami, medailisté i krásnými poháry a pro vítěze 
obou skupin byly nachystány i tenisové bagy na rakety. Těšíme se na další dětské 
tenisové krůčky a přejeme hodně sportovních úspěchů v novém roce 2010.
Účastníci turnaje: Praus L., Kadrmas M., Hartmanová L., Pavlík M., Rampasová J., 
Kohout O., Dušek M., Kubínová B., Pojezdalová L., Macháček J., Malý O., Kohout J. 
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     RENOBEST  - ZÁMKAŘSTVÍ - VÝROBA KLÍČŮ

Nově otevřená provozovna v Turkově ulici 37, Týniště nad Orlicí (vedle pojišťovny 
UNIQA ! bývalé Foto ! 50 m od náměstí směrem na HK)

NABÍZÍ A POSKYTUJE VÝROBU vložkových i dozických klíčů a autoklíčů 
všech značek

ZHOTOVENÍ autoklíčů s imobilizérem včetně 
nakódování 

PORADENSKOU SLUŽBU

RENOBEST - VELKOOBCHOD
dodá zámky, klíče, kování, železářské a truhlářské potřeby.
POSKYTNE servisní služby, montáže kování  a sestavování zámků na společný klíč,

       zhotovení systémů zámků na generální klíč.
Tel.: 603 832 738, 604 274 931
Fax: 226 013 837
E-mail: stepanladislav@seznam.cz



Tři v tom

Tři v tom je divadelní hra, komedie, kterou napsali Josef  Vostrý a Jiří Menzel a kterou 
sobě pro radost a týnišťskému publiku (a nejen jemu) pro pobavení nastudoval 
ochotnický soubor Jirásek.
Režie se po dlouhé době odmlky ujal Jan Bohatý za svědomité pomoci režijní 
asistentky Marie Šmídové. Dvě úvodní premiéry, na které diváky zvaly vydařené 
plakáty s vtipnými kresbami Davida Šalaty, se konaly 27. a 28. listopadu loňského roku. 
Nejen plakáty přilákaly velký počet diváků. Mnozí z nich si totiž chtěli připomenout 
atmosféru z minulých let, kdy tuto hru týnišťští ochotníci sehráli poprvé. Bylo to  
pochopitelně až na výjimky v jiném obsazení. Ale možnost srovnání byla a je lákavá!
Dalo se předpokládat, že se i tentokrát vše povede a dobře dopadne, ale stoprocentně 
jisté to nebylo. Ve hře účinkuje sice „jen“ 11 herců, ale dostat je při zkouškách všechny 
na jeviště bylo jako vykonat malý zázrak. Doba už je taková! Divadelní zkoušky se 
konaly jednou týdně od února do listopadu a před blížící se premiérou častěji. Také bylo 
potřeba svépomocí připravit dekorace, kulisy. A tady, zrovna jako při zapůjčení 
kostýmů a doplňků, mohli ochotníci využít dlouholeté vazby na Národní divadlo v 
Brně, které na Týniště n.O. i po letech nezapomíná. Při osobním setkání v brněnské 
kostymérně se delegace našich herců „v obsazení“ M.Šmídová, L.Stolín, J.Bohatý, 
J.Suchý a T. Proche setkala s příjemným a vstřícným jednáním. To vždy potěší! 
Kostýmy, které do Týniště n.O. za symbolickou cenu na jeden rok zapůjčili, jsou 
vkusné, noblesní a dávají celé hře téměř profesionální rozměr. A ještě v jedné věci 
brněnské divadlo pomohlo.
Jevišťní dekorace a kulisy si mohl soubor Jirásek zhotovit podle návrhů tehdejšího 
tamního šéfa výpravy Aloise Obejdy. Na týnišťském jevišti vypadají krásně a není 
poznat, co kdo právě maloval, i když se na jejich zhotovení podíleli téměř všichni herci.
Jinak ovšem herci hlavně hrají. O jejich hereckých výkonech se špatně píše. Ty musíte 
vidět na vlastní oči. Já už jsem to potěšení měla! Komedie je plná průhledných zápletek, 
nástrah, úskoků a intrik, které se dějí, jak jinak, z velké lásky a ještě většího milování.
Tohle téma otevírá před každým z herců možnost užít si to, vyřádit se. To se podle mne 
nejlépe daří Karlu Procházkovi ml. v roli sluhy Coly. Někteří z herců však stáli v této 
komedii na jevišti poprvé a jejich cesta k tomu „užívání si“ vedla přes nácvik mluvení, 
chůze, držení a pohybu těla, překonávání trémy a … Prostě všeho, coby měl herec i 
herec amatér umět.
Kromě viditelných stop pevného režijního vedení ve způsobu hry celého souboru, 
půvabných kulis a noblesních kostýmů, vhodného osvětlení a hezké hudby ocení každý 
divák nejvíc mluvené slovo, které je zejména v dialozích vtipné i dvojsmyslné, laskavě 
humorné či naivně upřímné. Když vám ho ještě navíc z jeviště do hlediště posílá s 
gráciií člověk, kterého znáte a do kterého byste neřekli, že by kdy vůbec mohl a uměl 
hrát divadlo, pak si i vy celé představení krásně užíváte.
A je to už jenom vaše věc, zda se pouze usmíváte, smějete, chechtáte, a nebo dokonce 
řvete smíchy!
Závěrem mohu říci, že se v Týništi n.O.  zase jednou něco povedlo a já za to chci všem 
hercům i ostatním kolem představení, které na jevišti nevidíte, poděkovat.

                                                                                                                        Paž.
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Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

                                BLAZE TĚM, KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE

Čtení z Bible:
Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer. Přísloví 14,30

Zamyšlení nad textem:
Čisté nebo také můžeme říci zdravé srdce. V duchovním smyslu je to srdce prosté, přejné 
a čisté. Tedy srdce, které se na vše dívá bez předsudků a předpojatosti, srdce, které 
bližnímu nezávidí, ale  přeje mu dobré. Věřící člověk ví, že takové srdce je darem 
milostivého Boha. Proto prosí: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce“. A Božím Duchem stvořené 
nové, čisté, mírné, v pravdě zdravé srdce má blahodárný vliv na člověka, na jeho celý 
život – na vztah k jeho Bohu i na vztahy k bližním. Mírné srdce, které přeje druhým, dává 
člověku klid a pokoj, v němž pokorně a s nadějí očekává naplnění života. Žárlivost, závist 
hlodá zdraví člověka, sžírá i tělo jako kostižer.“Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni 
uzří Boha.“

Modlitba:
Prosíme, Pane Bože, zbavuj naše srdce všeho nečistého – zloby, závisti, nenávisti. A mocí 
svatého Ducha nás proměňuj k novému životu – v lásce a svornosti, v tvém pokoji. Amen.

Píseň:
1. Čisté srdce musí mít / ten, kdo Bohu zpívá, / čistě hlas svůj naladit / musí také jeho lid, / 
Bůh se na něj dívá, / radost z něho mívá, / když mu k chvále zpívá.
2. Nesnadné je v světě žít, / jíti cestou lásky, / chceme se to naučit / jako věrný Boží 
lid, / co je vzácné, dáti, / druhým dobré přáti, / Pána Boha znáti.
3. Tobě, Pane, zpíváme / píseň o radosti, / že nás všechny v lásce máš, / každého i dobře 
znáš, / na tom máme dosti, / starosti jsme prosti / dík tvé laskavosti.

Podle příručky Na každý den připravil Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na bohoslužby v únoru: (modlitebna ČCE, V. Opatrného 58): 
14.2. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
24.2. od 17:00 h - středeční biblická hodina
28.2. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
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Karel Procházka ml. aneb sluha Cola opět vleže.

Tři v tom aneb Lucinda, Colombina a Ardelie.

19

Za zmínku stojí i problematika venčení psů. Zjišťujeme, že stále více občanů si od 
městské policie odebírá sáčky na exkrementy. Ale bohužel jsou i tací, kteří ze zásady 
znečištění po psech neuklízí.  
Městská policie odchytila na území obce 73 zvířat. Jedná se především o psy, kočky, ale 
i srny, labutě, lesní ptáky, prasata, ale i hady.
Přestupky proti občanskému soužití se pohybují přibližně ve stejném počtu jako v 
minulém období, ovšem roste agresivita pachatelů. Na to správně reaguje správní 
orgán, který spolu s pokutami ukládá i některým pachatelům  zákazy vstupu na určitá 
místa. 
Přestupky na úseku majetku se oproti loňskému roku zvýšily, a to bez mála o 70%. 
Pokud se jedná o krádeže v obchodech, pachatelé nekradou základní potraviny, jak by 
vyplývalo z ekonomické situace státu, ale krade se  alkohol a cigarety. Dalšími 
rozšířenými skutky jsou zpronevěry, poškozování cizího majetku, podvody apod.
Policii ČR bylo předáno podezření na spáchání 8 trestných činů, z toho v 6 případech s 
oznámením na konkrétní osobu.
Bohužel musím konstatovat, že za uplynulý rok došlo k  jednomu  případu fyzického 
útoku na strážníky.   
Zároveň nám práci ztěžuje zvyšující se přesun trestněprávních skutků do správního 
řízení, který zvyšuje nároky na zpracování agendy pro správní komise. 
K neprospěchu na udržení pořádku přispívá i neschopnost státu vložit do rukou 
správních orgánů nástroj k efektivnímu trestání za přestupky, tak jako to je v jiných 
zemích EU. Toto má následně vliv na samotnou prevenci kriminality. Obce nejsou 
schopny vynutit peněžité plnění a tím vynutit  trest na pachatelích protiprávního 
jednání. V rámci naší působnosti jsme zjistili i ojedinělé případy, kdy občané berou 
spravedlnost do vlastních rukou.  

SEDMIKRÁSKA
PRO ZDARVÍ, KRÁSU, RADOST
Lipská ulice, Týniště nad Orlicí, /dříve Zlatnictví Linda/

med kvalitní čaje
medovina značková káva
medové víno čokoláda
medové produkty koření
syrovátka bylinné sirupy a kapky
zázvorová limonáda zázvorové nealko pivo
produkty na zhubnutí magnety pro zdraví

Otevřeno denně 8,30 – 12,00 13,00 – 16,30
              Sobota 8,30 – 10,30
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Zpráva o bezpečnostní situaci v Týniště nad Orlicí za 
rok 2009

V Týništi nad Orlicí dne 12.1. 2010

Předkladatel :      Městská policie Týniště nad Orlicí 
         v zastoupení vrch.strž. Martinem Štěpánkem  

Stav strážníků městské policie je na plném stavu, tj. v počtu 4 strážníků. V roce 2008 byl 
přijat do městské strážní služby  od Policie ČR p. Forman. Činnost  městské policie je 
stabilizovaná a rozvíjí se podle potřeb obyvatel a úkolů města Týniště n/O. 
Strážníci jsou rozděleni do jednotlivých funkcí, za které jsou odpovědni, a starají se o 
úseky, které jim jsou svěřeny.   Tento stav má za následek efektivní a odpovědné plnění 
úkolů.
Na úseku prevence kriminality máme rozpracovanou činnost s dětmi od mateřských škol 
až po děti na 1. stupni základní školy. V roce 2010 bychom chtěli rozšířit prevenci o 
odborně zpracovaný projekt Ajax, který je určen pro pracovníky městských policií 
zabývajících  se činností s dětmi. 
V dalším rozvoji nám chybí i větší vstřícnost ze strany vedení základní školy.  
V roce 2009 městská policie prováděla úkony a šetření v 433 případech. Případů bylo 
daleko více, ale drobnější úkony nejsou v našem systému registrovány, proto se 
neobjevují v celkové statistice.
Mezi naše tradiční úkoly patří dohlížet na veřejný pořádek, přispívat k dodržování 
občanského soužití, ochraně majetku. Z celkového počtu případů se jedná o 50% naší 
činnosti. Spolupůsobit s dalšími institucemi při řešení dopravní problematiky a řešení 
dopravy a přestupků na území obce bylo náplní ve 45 % celkové činnosti. 
Mezi doplňující činnosti patří i tzv. technické pomoci občanům a v naléhavých případech 
poskytování předlékařské pomoci.  

Z pohledu dopravy sledujeme v částech města, jako jsou sídliště Dub, Sítiny, stabilitu a 
porušování dopravních pravidel je minimální.  Problém nastává v místech, kde se 
dočasně na určitou dobu nashromáždí vozidla. Jedná se o prostory před nádražím, 
sídlištěm střed, prostory za jídelnou základní školy  a především na Mírovém náměstí a 
před Geriatrickým centrem. Specifikem v dopravě jsou již tradiční chovatelské trhy, při 
kterých se zaplní vozidly část obce ve směru od Růžku až po hřbitov.  
Při porušování dopravního omezení spočívajícího v zákazu průjezdu těžších vozidel v 
Týništi n/O se pravidelně setkáváme s názory řidičů, že je ve městě nedostatečné 
označení místních cílů. Situace se zhoršuje mimořádnými událostmi na silnici č. I/11.
Stále více jsme občany žádáni  o odstranění vraků ze zaplněných parkovišť. S odborem 
dopravy v roce  2009 jsme řešili 16 případů. Práce to je komplikovaná především s 
dohledáváním majitelů. V roce 2010 předpokládáme situaci s odstraňováním vraků za 
ještě  problematičtější, dojde i na správní řízení. 
Přestupky týkající se konzumace alkoholu se spojují s jiným protiprávním jednáním. 
Jako příklad uvádím naši  prohibiční vyhlášku, která se projevila jako účinný boj proti 
jiným protiprávním jednáním, např. poškozování majetků, porušování veřejného 
pořádku a občanského soužití. K znemožnění účinného boje proti alkoholu a 
toxikománii přispěli i naši zákonodárci, kteří omezili  pravomoci Policie ČR a obecní 
policie v preventivních kontrolách na podávání těchto látek v zařízeních.
Problémy s přestupky proti veřejnému pořádku nacházíme v lokalitách parku, 
Mírového náměstí, okolí Velvet-clubu, a to v podvečerní a noční době. Zvlášť náročné 
období pro výkon služby je noční doba od pátku do nedělního rána.   Mírné zlepšení 
sledujeme v prostorách nádraží ČD. 
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                     Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní                                                                                       
                   11. část

S povodím Orlice souvisejí i rybníky, které tady vznikaly od středověku. První rybník, 
který byl vybudován, nese název Voklik. Pralesní terén byl vykácen již kolem roku 
1350 a přirozená terénní vlna zadržovala vodu sama od sebe, takže postačilo přehrazení 
potoka. Lesní potok pod současnou hájovnou ve Vokliku nemůžete minout, pokud k ní 
půjdete směrem od kapličky. Lesní potok, který tento rybník napájel, byl ale 
vysychavý, neboť to bylo v době ještě před prokopáním struhy (Alby) roku 1390, která 
dodala vodu pro vznik dalších rybníků. Tento rybník ve Vokliku byl obhospodařováván 
za Půty z Častolovic, který vlastnil Týniště kolem roku 1400. Neštěstím pro samotné 
Týniště, které mělo v té době kolem třiceti chalup a dřevěný dvůr, bylo, že Půta byl jak 
pro katolického Zikmunda, tak hradeckým i orebitům trnem v oku. Roku 1435 vypálila 
husitská polní vojska Týniště, jak jsem se zmínil v minulém článku. 

Týniště bylo v těch dobách těžce zkoušenou osadou. Husitská vojska nic nepěstovala 
ani nehospodařila. Jejich vozy jen táhly krajinou. Kde jim dost nedali, tam byli 
nemilosrdní. Neměli slitování ani s Týništěm, které lehlo popelem. Protože to bylo v 
zimní době, hladová vojska přikázala baštýři (hlídač rybníka Voklik), který měl 
dřevěnou chalupu v místě dnešní hájovny Francisky Sternbergové, aby hráz rybníka 
prokopal. Vojska se nasytila rybami a táhla na Opočno, kde vypálila klášter. Tento 
rybník už nikdy nebyl obnoven, a tak zanikl už ve středověku.

Zpustošená baštovna byla obnovena roku 1695 za Adolfa Vratislava Sternberga jako 
hájovna. Byl to prapředek dnešní majitelky Francisky z Častolovic. Tak vypadal jeden 
dost svérázný výlov týnišťského rybníka. Výlovy rybníků byly vždy velkou slavností. 
Sternbergové, kteří byli velkorysí, nechávali vždy v lovišti dostatečné množství ryb, 
aby si také „čapíci“ (tj. lidé, kteří se vrhali do loviště po zvolání „hoří“) přišli na své. 
Ještě v dobách mého dětství se tento rituál dodržoval.

Nedávno jsem se zúčastnil výlovu jednoho rybníka a byl jsem totálně zklamaný. 
Rybník se vylovil do poslední šupiny. Plevelnou rybu prodávali zvlášť. Jeden chlapec 
se vrhl do loviště, zřejmě tam uvízl kapřík. Byl však sprostě vyhnán a celý od bahna 
začal plakat. Bylo mi líto nejen jeho, ale celé této rybníkářské sešlosti. Chlapci jsem 
dvoukilového kapříka koupil, i proto, že se říká: „Přej a bude ti přáno“. Nebo to dnes už 
neplatí?

Užijte si pěkné zimní dny a na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán
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Upozornění pro předplatitele Zpravodaje

Připomínáme Vám ještě jednou možnost předplatit si náš Zpravodaj na rok 2010.
Cena předplatného činí 120 Kč.
Částku můžete zaplatit v kanceláři kulturního domu každý den od 8.00 hod. do 15.30 
hod. Lze ji také převést přímo na účet kulturního domu.
Číslo účtu je 1242938389/0800.
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, Vaše jméno a adresu.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám hodně příjemných chvil v roce 2010 nad 
stránkami Zpravodaje.

Redakční rada

AZ-LINE  Týniště nad Orlicí
Vám nabízí:

Ošetření přístrojem Niodé Vac III:
o Výrazné zlepšení až úplné odstranění celulitidy
o Zeštíhlení těla na ošetřovaných partiích
o Zpevnění pokožky břicha, zad, stehen, hýždí, paží a  dekoltu
o Rozpouštění shluků tukových buněk
o Urychlení lokálního metabolismu, toku lymfy a odplavení zplodin metabolismu
Princip fungování přístroje:

Na povrchu kůže je vytvářen podtlak, kůže s tukovými 
buňkami uloženými pod pokožkou je nasáta mezi dva volně 
pohyblivé válečky uzavřené v sacím prostoru masážní hlavy. 
Zpevnění pokožky – působením vakuových rázů dochází ke 
stimulaci fibroblastů, buněk, které v pojivové tkáni vytvářejí 
kolagenová a elastická vlákna. Tato vlákna zajišťují pevnost 
a elasticitu pokožky i vnitřních vazů. Po ošetření je pokožka 
hladká, pevná a pružná.
Odstranění a redukce celulitidy – aplikací dochází k 
mechanickému oddělení tukových buněk ( lipidů ) z 
celulitických shluků a k prokrvení pokožky.

Detoxikace – masáží se aktivují lymfatické cesty. Po oddělení celulitických 
buněk jsou z mezibuněčných prostor vyplavovány tukové buňky, toxické 
látky a zplodiny vzniklé látkovou výměnou, tyto balastní látky jsou 
lymfatickým systémem přeneseny do krevního řečiště a následně 
vyloučeny z těla. 
Zrychlením metabolismu vlivem silného prokrvení se zpevňuje ochablé 
podkožní vazivo. 
Lokální zvýšení metabolismu – v místě ošetření se velmi výrazně zvyšuje 
metabolismus, který je nutný pro zmenšení tukových buněk, a tedy pro 
lokální zeštíhlení. Zákrok je nebolestivý.
Zuzka Archlebová a Mirka Shrbená:
Modeláž nehtů, péče o ruce a nehty:736685047, 774704433
Ošetření přístrojem,masáže a kosmetika:736533479
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PŘÍSPĚVKY DO KRONIKY MĚSTA
Upozorňujeme organizace i jednotlivce,

že je možné zasílat příspěvky o událostech
a dění z různých oblastí života našeho města
(významné společenské, kulturní, sportovní a

další zprávy včetně fotografií) za rok 2009
(lze i dodatečně za rok 2008 k doplnění)

na e–mailovou adresu:
tyniste.kronika@tiscali.cz

Kronikářka města Hanzlová Josefína

Tříkrálová sbírka 2010

V sobotu 9. ledna 2010 proběhla v Týništi nad Orlicí Tříkrálová sbírka. Občané města 
přispěli částkou 14.506 Kč a výtěžek sbírky bude věnován na pomoc pěti mladým 
vozíčkářům z Týniště nad Orlicí.

Občanům za jejich ochotu děkuje Mgr. Ivan Havlíček.

Městská knihovna
oddělení pro děti a mládež

zve
děti, rodiče, babičky a dědečky 

na
   

1. PODVEČERNÍ  ČTENÍ
   

ve čtvrtek 25. února 2010
        od 17 hodin

 Bližší informace na plakátech.
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Vzpomínka
Dne 12.února uplyne smutný rok plný vzpomínek na mého manžela 
Tondu Šubrta.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu se mnou tichou 
vzpomínku.

Děkuje manželka Olga.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Dne 23. února uplynou již 4 roky od úmrtí tatínka, syna a bratra 
Jaroslava Archleba z Petroviček.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Gábinka, rodiče a 
bratři s rodinami.

Dne 13. února 2010 uplyne pět let, kdy odešel od všeho, co měl rád 
a pro co žil, náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 
Václav Zilvar z Petrovic.
Děkujeme všem, kteří na tohoto skromného a pracovitého člověka 
vzpomenou s námi.

Manželka a dcery s rodinami.

Krutý osud nevrátí, co nám vzal,
zbyly jen vzpomínky, bolest a žal.
Dne 11. února 2010 uplyne již pět přesmutných let, kdy od nás navždy odešla naše 
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená 
Dvořáková.
Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodinou, manžel 
a děti.

Poděkování
Děkujeme paní Filipové a pracovníkům pohřební služby Charon za 
upřímnou pomoc a laskavost při přípravě a za důstojný obřad 
posledního rozloučení s naší dcerou Mgr. Taťjanou Kubištovou. 
Panu Mgr. Jiřímu Novákovi děkujeme za hudební doprovod. 
Přátelům a známým děkujeme za projevy soustrasti a slova útěchy.

Zarmoucená rodina.

Děkuji členkám SPOZ paní Michálkové a paní Švábové za blahopřání a dárek k mému 
životnímu jubileu.

Oldřich Koldinský

Děkuji upřímě Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí, 
jmenovitě paní Evě Jenčíkové a Dagmar Matějkové, Červenému kříži paní MUDr. Haně 
Vavřičkové za blahopřání a předané pozornosti při příležitosti mých 85. narozenin.
Rovněž děkuji těm přátelům, kteří mně svým blahopřáním velmi potěšili.

Vlasta Procházková
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VERONIKA
Je to jméno velice staré. Pochází z makedonského jména Berenike (Bereníké). Řecky je 
to Pherenike, Ferenike (Phere + níké). Převedené do latinky se píše Veronica. Vezmeme-
-li jméno v řečtině, vidíme, že je složeno ze dvou částí jazykových i významových. První 
část Pherein, znamená nést. Druhá část je známé řecké slovo níké, vítězství. Spojené obě 
části označují „tu, která přináší vítězství“.
Tento výklad je nám asi nejbližší, i když existují ještě dvě další vysvětlení. Veronika 
znamená také „vítězství jara“, a nebo je to „ta, která přichází z města Verony“.
Podle historie je jméno Veronika nejvíce spojeno s antickou Berenikou, manželkou 
Ptolemaia III. (280-221 př. n. l.), která pro vítězství svého muže ve válce obětovala 
Afroditě kadeř vlasů. Vlasy z chrámu tajemně zmizely a dvorní hvězdář podle nich 
nazval souhvězdí Vlas Bereničin (Vlasy Bereničiny). Tak vznikl kolem celé události 
poutavý mýtus. V křesťanských legendách se stala nejproslulejší Veronikou ta, která 
podle pověsti podala Kristovi, vedenému na Kalvárii, šátek, aby si setřel krev a pot z 
obličeje. Na šátku, který byl natřikrát složen, se tak vytvořil trojí Kristův obraz včetně 
trnové koruny.
A právě tímto historickým vkladem první křesťanské Veroniky bylo jméno vymezeno a 
zvýrazněno především  nábožensky. Ve středověku i později bylo jméno často užíváno 
ve funkci jména řádového. To ostatně platí dodnes. Veronika se stala jménem 
celoevropským a byla běžná ve všech zemích, do nichž proniklo křesťanství. Rozšířilo 
se vlivem misionářské činnosti i v jihoamerických zemích, v Africe a v Asii.
Jmeniny má podle českého kalendáře 7. února, což je den svatořečení Veroniky 
Milánské (zemř. 1497). Byla to jeptiška řádu sv. Augustina v klášteře sv. Marty v 
Miláně, proslulá skutky milosrdenství. Náš kalendář se tak odlišuje od většiny ostatních, 
protože podle nich (např. francouzského, německého a polského) má jmeniny 4. února, 
tj. v den svatořečení sv. Veroniky, nesoucí roušku s tváří Krista. Je ale i řada národních 
kalendářů, např. bulharský, maďarský, slovenský, ruský, které jméno neevidují vůbec.
Přibližně do 19. století šlo tedy i u nás o jméno zřetelně spojené s křesťanskou vírou. Od 
protireformace pak s katolickou církví. Rodiče dávali dítěti toto jméno, jestliže si nade 
všechno přáli, aby dcera byla řádnou a věřící katoličkou. Jméno jí mělo zajistit i přímý, 
osobní prožitek víry, a dokonce osobní prožití Krista Ježíše jako vykupitele a spasitele. 
V pozdním středověku i ve stoletích dalších, zejména v baroku, procházelo jméno napříč 
společností, nebylo vymezeno sociálně ani místně.
Dnes není Veronika jménem zcela běžným. Z nomenologického hlediska to 
nepřekvapuje. U věřících křesťanů se v současnosti povaha náboženské víry změnila. 
Dnes už tolik necítí potřebu zpředmětnění, což jméno kdysi nabízelo. Víra je pociťována 
intimněji a spíše v určité duchovní celistvosti než s dřívější bezprostředností, a jen málo 
rodičů by dnes ještě uplatňovalo u své dcery jméno v původním vymezení.
Rodiče, kteří pro svou dceru zvolí jméno Veronika, budou s největší pravděpodobností 
bystří, nápadití a smysl pro novost se u nich bude spojovat s úctou k trvalým tradicím a 
hodnotám. Budou to rodiče aktivní, nevyhýbající se experimentu, kteří však 
bezmyšlenkovitě nepodléhají módě nebo náhlým, bezdůvodným popudům.
Ze jména Veronika však středověká tradice významu ani dnes zcela nevyvanula, avšak 
působí spíš jako jistá „hráz“, která k nositelce nepustí špatné lidské vlastnosti, nemorální 
chování, podvodné jednání a bude ji chránit před vším, co bychom trochu nadneseně 
nazvali „sebezničením“.
Okolí přijímá jméno Veronika bez problémů, neboť je to jméno zvukově sympatické a 
příjemné, z jazykového hlediska není měkké, rozbředlé ani beztvaré. Není to ale také 
jméno tvrdé, útočné a nesnášenlivé. Jeho jedinou potíží je to, že se od něho nesnadně 
tvoří tvary domácké, důvěrné, přátelské či zdrobnělé. Z hlediska oblíbenosti je Veronika 
v Česku na 23. místě a má 65 222 nositelek. (Údaj je z roku 2005)

Podle knihy R. Altmana: Osud podle jména (Centa 2005), Paž.
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http:/www.sweb.cz/ddmslunicko//

DDM  SLUNÍČKO
ÚNOR

 
Úterý 9.2 MALOVÁNÍ NA PORCELÁN

  Dílna pro mládež a dospěláky, ozdobte si kuchyň podle svého nebo 
od 17.30 udělejte někomu radost malým vlastnoručním dárkem!

S sebou: pracovní oblečení, bílý porcelán (hrnek, miska, talíř…), 
hrníčky budou ke koupi na místě. Cena za spotřebovaný materiál + 
20,- Kč. 

 Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 8 
lidiček, přihlášení mají přednost J.

Středa 10. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17 – 19 hod. Podvečer s hlínou pro začátečníky i pokročilé. 

S sebou: pracovní oblečení, 70,- Kč na materiál a energii.

Pátek 12. 2.  NOČNÍ OSMIČKOVÝ MARATON HER, SOUTĚŽÍ 
A SPOLEČNÝCH AKTIVIT pro 2. stupeň, pouze pro předem 
přihlášené.
Nástup 18 – 18.08 hod., konec v sobotu v 8.08 hod. Cena 88,- Kč.
Přihlášky v DDM.

JARNÍ PRÁZDNINY

15. – 18. 2.  Zimní příměstský tábor – PUTOVÁNÍ ZA TUČŇÁKY 
        Tábor je určen pro  1. – 5. třídu, putovat budeme přírodou, pěšky 

       i vlakem. Ubytování a stravování v DDM. Cena 900,- Kč. 
       Přihlášky a informace v DDM.

Úterý 23. 2. Tradiční úterní PEDIG
od 17. 30 Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv 

jiného J. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je  
8 lidiček, přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného 

materiálu + 20,- Kč.

Středa 24. 1. Středeční PEDIG
od 17.30 Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku naší dílny na jiný den. Pletení 

košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. 
Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 8 lidiček, 
přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 
20,- Kč.

s
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Matyáš Hanzl
Marek Zakouřil
Amálie Hlaváčková
Adéla Baťhová

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zivotní jubilea

100 let
Helena Nováčková

90 let
Růžena Uhlířová

80 let
Josef Kovaříček

Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Zdeněk Jurkovič (63)
Marta Martínková (85)
Jaroslav Marek (75)
Milada Pažitná (93)
Věra Kvasničková (63)
Hana Truncová (62)

Čest jejich památce!
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Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí
Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí

ÚŘEDNÍ DNY BŘEZEN 2010

 
  Od 8.3.2010 do 19.3.2010 bude úředním dnem 

každý pracovní den v následujícím rozsahu

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8.00 – 17.00 8.00 – 16.00
Úterý 7.30 – 15.00
Středa 8.00 – 17.00 8.00 – 16.00
Čtvrtek 7.30 – 15.00
Pátek 7.30 – 14.00

Od 22.3.2010 do 31.3.2010 bude úředním dnem 
každý pracovní den v následujícím rozsahu

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8.00 -  18.00 8.00 - 17.00
Úterý  8.00 -  18.00 8.00 - 16.00
Středa  8.00 -  18.00 8.00 - 17.00
Čtvrtek  8.00 -  18.00 8.00 - 16.00
Pátek  8.00 -  18.00 8.00 - 16.00

Rozšířené úřední hodiny platí pro úsek správy daní 
fyzických osob

V Kostelci nad Orlicí dne: 2010-01-11

                                                                                       Mgr. Dagmar Adamcová v.r.
                                                                                                              ředitelka
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Sobota 27. 2.     DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
od 13 hod.  V hotelu Orlice se těšíme na všechny masky, připravené jsou soutěže 

a hry pro děti i doprovod, soutěž masek, tombola a předtančení našich
od 16 hod. kroužků. 

Vstupné 20,- Kč, tombola 5,- Kč.
Předpokládáme velký zájem, proto pořádáme stejně jako loni vzhledem k prostoru 
dva karnevaly za sebou:  od 13 – 15.30 a od 16 – 18.30 hod.
Předprodej vstupenek a lístků do tomboly v DDM od 22. 2. denně, v době 9 -11 hod. 
a 15 – 18 hod. Počet vstupenek omezen. Občerstvení zajištěno. Zvolte si čas, který 
vám více vyhovuje, a přijďte včas!!

19 – 21 hod.      MAŠKARNÍ DISKOTÉKA PRO 2. STUPEŇ
Ve velkém sále Orlice velké diskotančení! DJ Pája hraje na přání!

 Vstupné 20,- Kč. Tombola 5,- Kč. Masky vstup zdarma! 

Připravujeme…
LETNÍ TÁBORY 2010 
1. – 11. 7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, vedoucí: Dana Černohousová

7. - 11. 7.  1. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s včelími medvídky, ubytování a 
stravování v DDM. Možnost chodit spát domů, vedoucí: Eva 
Jenčíková 

11. – 16. 7.   2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s Pučmeloudem, ubytování a 
stravování v DDM. Možnost chodit spát domů, vedoucí: Eva 
Jenčíková 
(Tyto dva tábory je možné spojit do jednoho delšího, plynule 
navazujeme…)

15. – 20. 8. 3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s indiány,  ubytování a stravování v 
DDM. Možnost chodit spát domů, vedoucí: Jana Tichá

22. 8. – 28. 8. HARRY POTTER na POTŠTEJNĚ
Letní tábor pro děti od 3. do 9. třídy. Ubytování v chatičkách, 
bojovky, sport, příroda, celotáborová hra s Harry Potterem. Hlavní 
vedoucí: Jana Kalousová
 

23. 8. – 27. 8. MINIVOLEJBALOVÝ TÁBOR  ve Sluníčku pro dívky od 2. do 5. 
třídy. Vedoucí: Eva Jenčíková

26. – 29. 8. VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ  pro hráče a hráčky 7. – 9. tříd + 
středoškoláky. 

Proběhlo…
Mezi vánočními svátky se dvě družstva chlapců zúčastnila krajského finále projektu
„Minivolejbal do škol“,  který probíhal v rámci vánočního turnaje ve sportovním centru 
v Nymburce. Mezi ostatními jsme byli v podstatě jediní „amatéři“, protože kluci hráli 
prvně minivolejbal v listopadu a přesto naše A družstvo ve složení Jakub Hladík, Vojta 
Kunc a Miloš Halíř dokázalo bojovat a celkem 3x zvítězit! Všem chlapcům patří 
pochvala za chování během cesty i pobytu.

E. Jenčíková
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106, 517 21 Týniště na Orlicí

IČ: 26586746
http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc LEDEN:
      
       Dopoledne Odpoledne  Večer

Po  9:30-10:30 h HEJBLÍCI
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
 
Út  9:00-11:00 h 16:00-17:00 h 
      HERNA pro nejmenší AEROBIK pro dospělé
      (0 – 18 měsíců)

St  9.30-10.30h ROLNIČKA15:00-16:00 h GRAFOMOTORIKA 
     9:30-11:30h HERNA 16:00-17:00 h ZVONEČEK

16:00-18:00 h HERNA

Čt Mimořádné akce: 16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I. VEČERNÍ DÍLNY:

     Knihovna: 11.2. 2010 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II. 20:00–22:00 h
16:00-17:45 h BARVIČKY 4.2. 2010
16:00-18:00 h HERNA 25.2. 2010

Pá  9:30–11:30 h HERNA 16:00-18:00 h NEZNÁLEK
      s programem „Tvořílci“ 1x za měsíc, únor: 26.2. 2010

Mimořádné akce v ÚNORU:
  4.2. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: Valentýn
11.2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
15.2. – 19.2. (Po-Čt) Jarní prázdniny (omezený provoz MC Ratolest)
25.2. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: pletení z papíru
25.2. (Čt) Výroční schůze o.s. MC Ratolest, od 20:30 hod.
26.2. (Pá) Neználek - nový kroužek, který bude probíhat 1x za měsíc, 
                je určený pro děti od 2 let do 7 let, děti budou hrát známé i neznámé hry, 
                seznamovat se s novými stolními hrami, …), 16:00-18:00 hod. 

Na měsíc březen připravujeme:
! Karnevalový týden v MC Ratolest (1.-5.3. 2010)
! Aerobik pro děti i dospělé (sobotní dopoledne i odpoledne – 13.3. 2010)
! Besedu pro děti i dospělé na téma: Zubní prevence, jak si čistit zuby … (22.3. 2010)
! Velikonoční dílny pro děti i dospělé

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

Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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16:00–17:00 h PASTELKY 

 

Sněhová kalamita
Pro někoho krásná ladovská zima, ale jen do té doby,  než musíte sednout do auta, dostat 
se do práce a nebo si třeba dojít na nákup. Situace ve městě je opravdu hodně „zimní“a na 
nadmořskou výšku, ve které se město nachází, napadlo opravdu velké množství sněhu a 
ledu.
Služby města zápasí ve dne v noci se sněhem a ledem všemi dostupnými prostředky. 
Nasazena je veškerá technika i lidé, kterými město disponuje. Nicméně není v 
technických ani finančních silách města odstranit veškerý sníh a led. Situace v okolních 
městech je obdobná. Nenechte se zmást situací ve městech,  jimiž procházejí silnice 
I.třídy, které jsou téměř vždy rozsolené a vyhrnuté speciální technikou. Stačí odbočit z 
rozsolené „jedenáctky“ a situace je stejná jako u nás, a mnohde i výrazně horší. 
Proč článek píšu? Ve městě se klasicky nadává na všechno a na všechny. Přes všechno to 
brblání a nadávání musím konstatovat, že služby města odvádí dobrou práci, která je 
náročná, a někdy i nevděčná, protože nelze vyhovět požadavkům a přáním všech občanů. 
Nechtěl bych být traktoristou, který jezdí celý den doslova pár centimetrů od 
zaparkovaných aut. Najmout specializovanou firmu na odvoz sněhu by znamenalo 
vynaložit prostředky, které by později chyběly na školky, školu, kulturu, sport a další 
chod a údržbu města. Rozpočet již tak poznamenaný probíhající finanční krizí by toto 
jistě významně pocítil.
Sníh nás bude podle předpovědí ještě trápit dlouho. Je to ale pořád vlastně „legrace“, 
když po Týništi jezdí pluhy a bagry odklízející sníh, který nás vlastně jen omezuje, ve 
chvíli, kdy v těchto hodinách na Haiti stejné bagry odklízejí desetitisíce mrtvých těl. 
Nezbývá počkat, než náš problém odtaje, i když nadále budeme se sněhem zápasit všemi 
dostupnými prostředky .
V sněhové situaci, v jaké se nacházíme, bychom měli mít k sobě navzájem kus tolerance 
a porozumění.

Nadrchal Pavel, místostarosta
                                                                    

Zajímavosti z matriky MěÚ v Týništi nad Orlicí za rok 2009
Do vydání únorového Zpravodaje pro nás připravila matrikářka MěÚ v Týništi nad 
Orlicí Marie Hlavová řadu zajímavých údajů a informací, které vám nyní předkládáme.
K 1. lednu 2010 mělo naše město 5 249 obyvatel. Přičteme-li počty obyvatel v 
přidružených obcích, tj.v Křivicích (172), v Petrovicích (217), Petrovičkách (146), 
Rašovicích (167) a ve Štěpánovsku (223), činí celkový počet všech obyvatel Týniště nad 
Orlicí 6 174 obyvatel.
Za rok 2009 se našim občanům narodilo 58 dětí. Z tohoto počtu bylo 31 děvčat a 27 
chlapců.
Jména dávají rodiče svým potomkům různá. Někteří respektují jména v rodině již 
tradiční, po rodičích nebo prarodičích. Jiní pečlivě a dlouho vybírají, nebojí se jmen 
exotických nebo alespoň nezvyklých, méně častých. Jsou i rodiče, kteří se dlouho 
nerozmýšlejí a rádi „podlehnou módní vlně“. Pak se lehce stane, že si např. 14 
novorozenců „vystačí” se 4 jmény, jako loni u nás. Bylo to jméno Natálie, kterou dali 
rodiče v 5 případech, Lucie se objevila 3x, Marek také 3x a Jakub rovněž 3x.
Na MěÚ našeho města se i v roce 2009 oddávalo. Párů bylo celkem 17. Některé mladé 
dvojice z Týniště n. O. a přidružených obcí si pro tento svůj velký den vybraly místo jiné.
Těch byl téměř dvojnásobek, přesně 30 párů.
Počet obyvatel se v průběhu roku 2009 téměř nezměnil. 125 se jich odstěhovalo a k 
trvalému pobytu se nové přihlásilo 123.
Porovnáme-li počet nově narozených dětí za rok 2009 s počtem občanů v tomto roce 
zemřelých, vidíme, že i tento stav je téměř vyrovnaný. Zemřelých je za loňský rok o 9 
méně. Celkem zemřelo 49 občanů, z nichž 28 bylo žen a 21 mužů.
Na závěr chci ještě připomenout, že naše nejstarší občanka paní Helena Nováčková 
oslaví tento měsíc 100. narozeniny. Blahopřejeme! 

Paž.
4



U S N E S E N Í

19. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
konaného dne 18.1.2010

Schvaluje:

Zamítá

1. Koupi pozemku p.č. 327/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 111 m  za cenu 500 Kč/m  
(pozemek je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).

2. Uzavření budoucí kupní smlouvy s ŘSD ČR na pozemek p.č. 2285/1 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou KERSON Dobré, která byla schválena 
zastupitelstvem města 30.9.2009.

4. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace zateplení ZŠ Týniště 
nad Orlicí s firmou CODE, s.r.o., Pardubice za cenu 666 tis. Kč vč. DPH.

5. Uzavření smlouvy  s firmou IPI, v.o.s., Žďár nad Sázavou na zajištění úplné 
poradenské činnosti v rámci přípravy a realizace projektu akce zateplení ZŠ za cenu  
720 tis. Kč vč. DPH.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce Děčín (předběžný 
odhad nákladů na realizaci přeložky činí 390.000 Kč - bez DPH).

7. Cenu bytu 2+1 v čp. 886 určeného k prodeji ve výši 15 500 Kč za m .

1. Použití pozemků v prostoru pod ZD pro výstavbu centrálního sběrného dvora pro 
Týniště nad Orlicí a okolní obce.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

2 2

2

3

Jak se nám daří v nové třídě?
Dobře! Končí první pololetí školního roku 2009-2010. Tak dlouho si už hrajeme, 
zpíváme a povídáme v našem novém oddělení „Kočiček“ v mateřské škole U Dubu. 
Zřizovatel školy - Město Týniště nad Orlicí - z důvodu velkého zájmu dětí o docházku do 
MŠ rozhodl o vybudování nové třídy. 
Zahájení prací nastalo v červenci 2009, kdy se začalo  bourat a přestavovat. Z prádelny, 
mandlovny a skladu vznikla nová třída. Nevelká, ale útulná. Byli jsme rádi, že tady 
můžeme 1. září 2009 přivítat 20 dětí. Nové moderní sociální zařízení, šatnu, nábytek a 
hračky využíváme ke vzdělávání našich nejmenších a věříme, že zde i nadále budou 
spokojené děti i jejich rodiče.  

               Pavla Vlčková, učitelka MŠ
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24. Zařadit do rozpočtu města na rok 2010 finanční částku 5.000 Kč na částečné krytí 
nákladů spojených s publikační a administrační činností Spolku přátel města, o.s.

25. Projednat v zastupitelstvu města:
a)prodej pozemku p.č. 292/2 v k.ú. Rašovice
b) koupi části pozemku potřebného pro účely věcného břemene plynovodu v 

2Petrovicích (cca 100 m )
 T: zasedání ZM v březnu 2010 Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
          starosta   místostarosta

U S N E S E N Í  č.  72
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 11.1.2010 

Schvaluje
1. Umístění informační tabule v rámci projektu „Vodácká řeka Orlice“.

Bere na vědomí
2. Informace o rozšíření pečovatelské služby.
3. Informace o jednání v záležitostech o.s. Ontario Týniště nad Orlicí.
4. Informace o škodách na lesních porostech.

Ukládá
72/10
5. Projednat v zastupitelstvu města:

a) problematiku centrálního sběrného dvora
b) změnu kupní ceny bytu 2+1 v čp. 886
c) problematiku zateplení ZŠ Týniště nad Orlicí
d) zařazení finanční částky 10 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Prointepo, s.r.o., Hradec Králové 

jako příspěvek na neinvestiční náklady spojené s docházkou dětí z Týniště nad 
Orlicí do tohoto zařízení (jedná se o děti vyžadující zvláštní péči)

T: 18.1.2010 nebo 15.3.2010                                Odpovídá: Ing. Matička J.

6. Provedení následných kontrol příspěvkových organizací ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a o změně některých zákonů (GC, ZUŠ, KC, 
DDM).

T: 31.5.2010                                                                            Odpovídá: Oubrechtová I.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta  místostarosta
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Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny
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                                      Z městského úřadu
                                      U S N E S E N Í   č.   71
                                      z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
                                      konané dne 14.12.2009 
Schvaluje
1. Vyřazení z používání malotraktoru TH - 4K - 14 - K, který je v majetku Služeb města 

Týniště nad Orlicí a jeho prodej za cenu podle znaleckého posudku v částce 10.720 
Kč, s následným převodem příjmu z prodeje do investičního fondu organizace.

2. Fyzickou likvidaci travní sekačky Husqarna 48 - S, která je v majetku Služeb města 
Týniště nad Orlicí.

3. Změnu odpisů dlouhodobého majetku Služeb města Týniště nad Orlicí pro rok 2009 o 
částku 1.031 Kč (odpis odmetacího kartáče za 12/2009).

4. Rozpočtová opatření č. 66 - 75/2009.
5. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizací DDM Týniště nad Orlicí.
6. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Týniště nad 

Orlicí.
7. Vyřazení výpočetní techniky PC inv. č. 529, která je zastaralá a pro Městskou 

knihovnu Týniště nad Orlicí nepotřebná.
8. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí.
9. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci KC Týniště nad Orlicí.
10. Udělení souhlasu k přijetí daru na 42. týnišťský divadelní podzim pro příspěvkovou 

organizaci KC Týniště nad Orlicí.
11. Pronájem části pozemku p.č. 1596 a části pozemku p.č. 1597 v k.ú. Týniště nad 

2Orlicí o výměře 324 m  pro Hnízdilovou Lenku.
12. Uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v čp. 485 Týniště nad Orlicí pro Koláře 

Bohuslava (Kolář B. uvolní byt 2+1 v čp. 886).
13. Záměr zateplení objektu ZŠ Týniště nad Orlicí a zajištění výběru projektanta a 

agentury pro administraci žádosti o dotaci.
14. Poskytnutí odměn pro vedoucí příspěvkových organizací zřízených městem podle 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.
15. Zvýšení odpisového plánu pro příspěvkovou organizaci Geriatrické centrum 

Týniště nad Orlicí pro rok 2009 o částku 17.305 Kč (neodepsaný plynový bojler, 
který musel být vyměněn).

Bere na vědomí
16. Informaci o jednání s Policií ČR ve věci zajištění objektu pro potřeby policie.
17. Informaci o ocenění dárců krve spojeného s předáním plaket, které se uskuteční 

15.12.2009 v Rychnově nad Kněžnou.
18. Informaci o umístění fotovoltaických panelů na objektu čp. 970.
19. Informaci o nárůstu cen vodného a stočného pro rok 2010.
20. Informaci o problematice rekonstrukce radnice.
21. Žádost ZUŠ Týniště nad Orlicí k zajištění vývěsní skříňky.
22. Informaci o uzavření MŠ v období od 28.12. do 31.12.2009.

Ukládá
71/09
23. Zařadit do rozpočtu města na rok 2010 finanční částku 5.000 Kč na spoluúčast 

financování projektu „Infobus“.
1

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760   Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760



MĚSTSKÝ ÚŘAD V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
IČO 275 468           MK ČR E11923

Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby
a vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.

Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři
a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

Objednávky KC města, tel. 494 371 693.
Distribuce prostřednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 650 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Vydává Městský úřad v Týništi nad Orlicí
ve spolupráci s Kulturním centrem města.

Redaktorka Mgr. Jitka Pažitná.
Redakční rada: Karel Procházka, Miloslava Nováková,

Libor Stolín, Jan Bohatý, Petra Čížková.
 

Příspěvky zasílejte elektronicky e-mailem na adresu
libor.stolin@seznam.cz

do 12. dne každého měsíce a označte nadpisem Zpravodaj.
Krátká oznámení, poděkování a přání elektronickou podobu mít nemusejí.
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