
k

100 LET OD POVÝŠENÍ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSTO



k

OSLAVY - 100 LET OD POVÝŠENÍ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSTO

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ OBČANŮ MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ



ZPRAVODAJ                                  strana 3                                                                  TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ č. 87

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
konané dne 25.8.2014

A) Schvaluje
n 1. Písemný souhlas zaměstnavatele Města Týniště nad
Orlicí pro zaměstnance pana Kudláčka Martina ve věci
povolení provozování zemědělské činnosti hospodařícího
rolníka.
n2. Rozpočtová opatření č. 30 – 32/2014.
n 3. Likvidaci hasičského nafukovacího člunu Zodiac
ZOOm 310S odprodejem hasičskému sboru v Albrechticích
nad Orlicí za cenu 10 000 Kč.
n4. Pronájem části pozemku p.č. 692/1 v k.ú. Týniště nad
Orlicí o výměře 15 m2 pro p. *** (pozemek pod garáží) za
cenu 10 Kč/m2.
n 5. Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii Za
bažantnicí, za cenu 2 Kč/m2.
n 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ
Distribuce, a.s., č. IE-12-2003931/3 umístění  a
provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích
města  p.č.1198/1, k.ú. Týniště nad Orlicí, obec Týniště nad
Orlicí.
n 7. Záměr pronájmu části pozemku za účelem
provozování zahrádky na  p.č. 73/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí
s tím, že záměr bude vyvěšen v obou vchodech činžovního
domu.

B) Neschvaluje
n 1. Pronájem místnosti na ubytovně Modrák pro pana

Štefana Rafaela.
n2. Prodloužení  doby rušení nočního klidu  dne 30.8.2014
do 24.00 hodin pro žadatele p. Milana Pohořelého na
pořádání soukromé akce. 

C) Bere na vědomí 
n 1. Stížnost na chování nájemníků v bytě č. 5 č.p. 874 v
Týništi nad Orlicí  a odročila konečné řešení až po návratu
nájemníka pana Vrbického Zdeňka z nemocnice.

D) Ukládá
n1. Zařadit do jednání ZM odkup veřejného osvětlení v ulici
Za Drahou. 
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 2. Zařadit do jednání ZM žádost SK Týniště nad Orlicí o
finanční podporu ve výši 110 000 Kč na úpravu sportovišť
a společenského zařízení.
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 3. Projednat v ZM  žádost o odkoupení bytové jednotky
č.j. 885/11 z majetku města za cenu 10 000 Kč/m2.
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 4. Zajistit výběrové řízení na zhotovitele LHP (Lesního
hospodářského plánu) pro LHC Týniště nad Orlicí na období
2016 – 2025 (dle dotačních podmínek).
Termín: 31.1.2015 Odpovídá: Pavel Nadrchal
Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

USNESENÍ č. 88
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne

8.9.2014

A) Schvaluje
n1. Rozpočtová opatření č. 33 -34/2014.
n 2. Příspěvkové organizaci Základní umělecká škola
Týniště nad Orlicí čerpání finančních prostředků z
rezervního fondu ve výši Kč 168 000,00 na nákup
hudebních nástrojů a notebooků.
n 3. Změny rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Týniště nad Orlicí dle přílohy.
n 4. Bc. Ivu Oubrechtovou za člena bytové komise Města
Týniště nad Orlicí.
n5. Prodloužení nájemní smlouvy pro pana ***, zpětně od
1.9.2014 do 30.11.2014.
n6. Prodloužení nájemní smlouvy pro paní ***, zpětně od
1.8.2014 do 31.1.2015.
n 7. Prodloužení nájemní smlouvy pro pana ***, od
1.10.2014 do 31.3.2015.
n 8. Prodloužení nájemní smlouvy pro paní ***, od
1.10.2014 do 31.3.2015.
n 9. Prodloužení nájemní smlouvy pro paní ***, od
1.10.2014 do 31.12.2014 za podmínky plnění splátkového

kalendáře a uhrazení první splátky do konce 09/2014.
n 10. Prodloužení nájemní smlouvy pro paní ***, zpětně
od 1.9.2014 do 28.2.2015  za podmínky plnění
splátkového kalendáře.
n11. Vedoucího kontrolního orgánu Ing. Jaroslava Matičku
a pověřuje ho vydáním pověření k provedení veřejnoprávní
kontroly v MŠ – Město dle § 4 odst. 2 kontrolního řádu.
n12. Výjimku se stanovené doby nočního klidu  uvedené v
čl. 2, odst. 1 OZV  č.1/2012 na den 20.9.2014 z 23.00 na
02.00 hodin  při příležitosti  konání   100. výročí povýšení
Týniště nad Orlicí na město.
n 13. Příkazní smlouvu na výběrové řízení na dodavatele
zateplení Mateřské školy U Dubu. 
n 14. Smlouvu o smlouvě budoucí na uzavření věcných
břemen pro uložení inženýrských sítí a dle Smluv provést
stavbu pro akci WAREHOUSE 101, Týniště nad Orlicí, pro
elektrickou přípojku 2.8 MW o délce 980m, přípojku optick-
ého kabelu cca 10 m, stávající dešťovou kanalizaci a na
rozšíření komunikace, dle grafické přílohy.
n 15. Navýšení částky o 45 000 Kč na realizaci výměny
oken v č.p. 400 a č.p. 485.
n 16. Navýšení částky o 70 000 Kč na realizaci projektu
rekonstrukce sociálního zařízení v ZUŠ Týniště nad Orlicí.
n17. Umístění a provedení úprav mezi halou a domem  č.p.
234, s podmínkou odsouhlasení projektové dokumentace
na stavbu městem a podmínkou povolení jako stavbu
dočasnou na dobu 5 let, s možností prodloužení
dočasnosti. Souhlas vlastníka se uděluje na dobu určitou,
do doby odstranění stávající ocelové haly.

B) Neschvaluje
n 1. Žádost firmy Tlapnet s.r.o. s umístěním stavby na

pozemcích města na akci Metropolitní optická síť Tlapnet,
Týniště nad Orlicí – etapa I.

C) Bere na vědomí 
n 1. Informaci o vývoji příjmů z RUD za období 01 -
08/2014.
n2.  Informaci o  dnech ředitelského volna v ZŠ Týniště nad
Orlicí ve dnech 26.9.2014, 16.3.2015 a 8.6.2015 z
důvodů oprav a údržby některých učeben.

D) Ukládá
n 1. Projednat v ZM Obecně závaznou vyhlášku města
Týniště nad Orlicí ve věci poskytování půjček občanům
města z Fondu rozvoje bydlení.
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n2. Do konce měsíce září provést veřejnosprávní kontrolu
v Mateřské školce – Město.
Termín: 30.9.2014          Odpovídá: Bc.Ivana  Oubrechtová
n 3. Projednat v ZM poskytnutí finanční částky ve výši 18
582,86 Kč na pokrytí schodku swingového festivalu,
včetně zařazení částky v rozpočtu města.
Termín: Jednání ZM Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 4. Panu Zdeňku Hejnovi jednat ve věci stížnosti pana
Holendy, vysvětlit vzniklou situaci a postupně sjednat
nápravu, zejména ve věci stavu komunikací a chodníků ve
Štěpánovsku.
n 5. Zařadit do jednání ZM uzavření  věcného břemene s
Povodím Labe, s.p., na veřejné parkoviště u GC, na
pozemku p.č.2292/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí, nad
náhonem Alba.
n 6. Projednat v ZM příkazní smlouvu č. 63 na výběrové
řízení na dodavatele akce energetické úspory Mateřské
školy U Dubu v celkové částce 32 670 Kč, včetně DPH.
n7. Projednat v ZM příkazní smlouvu č. 64 na odbornou a
konzultační činnost a vedení projektu při realizaci
energetické úspory Mateřské školy U Dubu na období od
09/2014  do skončení realizace projektu, v částce 7 260
Kč/měsíc.
n 8. Projednat v ZM zhotovitele na projektové dokumen-
tace a akci energetické úspory Mateřské školy U Dubu,
Týniště nad Orlicí.
n 9. Zařadit do jednání ZM  přijetí daru stavby silnice
III/3052 vyřazené ze silniční sítě na základě rozhodnutí
Ministerstva dopravy ČR, č.j. 17 320/1995-30-Gr ze dne
15.2.1995 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku
p.p.č. 461/6 nacházející se v k.ú. Štěpánovsko a obci
Týniště nad Orlicí. 
n 10. Zařadit do jednání ZM projednání Dodatku č. 4
smlouvy o dílo č. 6 - 0173 uzavřené dne 26.6.2013 s
firmou Prima, s.r.o., Hradec Králové na rekonstrukci

KC v Týništi nad Orlicí.
n 11. Projednat v ZM prodloužení termínu díla na rekon-
strukci KC v Týništi nad Orlicí. RM prodloužení termínu
nedoporučuje.
Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 15.9.2014

A) Schvaluje: 
n1. Záměr odkupu veřejného osvětlení v ulici Za Drahou v
ceně do výše 55 000 Kč.
n2. Přijetí daru stavby silnice III/3052 vyřazené ze silniční
sítě na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, č.j. 17
320/1995-30-Gr ze dne 15.2.1995 včetně všech součástí,
příslušenství a pozemku p.p.č. 461/6 nacházející se v k.ú.
Štěpánovsko a obci Týniště nad Orlicí. 
n3. Uzavření smlouvy o věcném břemeni s Povodím Labe,
a.s., na parkoviště Na Netřebě 
n 4. Příkazní smlouvu č. 63 na výběrové řízení na doda-
vatele akce Energetické úspory mateřské školky U Dubu v
celkové částce 32 670 Kč, včetně DPH.
n 5. Příkazní smlouvu č. 64 na odbornou a konzultační
činnost a vedení projektu při realizaci akce Energetické
úspory mateřské školky U Dubu na období od 09/2014  do
skončení realizace projektu v částce 7 260 Kč/měsíc.
n 6. Zhotovitele projektové dokumentace na zateplení
pláště a střechy na akci Energetické úspory mateřské
školky U Dubu, Týniště nad Orlicí, firmu BKN, s.r.o., Vysoké
Mýto.
n7. Zhotovitele projektové dokumentace na řízené větraní
a rekuperaci na akci Energetické úspory mateřské školky U
Dubu, Týniště nad Orlicí, autorizovaná osoba pan Martin
Jindrák, Rychnov u Jablonce nad Nisou.
n8. Dodatek  č.4 smlouvy o dílo č.6 - 0173 uzavřené dne
26.6.2013 s firmou Prima, s.r.o., Hradec Králové na rekon-
strukci KC v Týništi nad Orlicí, bez prodloužení termínu
předání díla.
n 9. Finanční příspěvek ve výši 39 800 Kč na nákup
zahradního traktoru AGS -102 pro SK Petrovice nad Orlicí
n10. Investiční příspěvek Službám města Týniště nad Orlicí
ve výši 500 000 Kč na modernizaci pracovní plošiny.
n 11. Finanční podporu pro SK Týniště nad Orlicí ve výši
110 000 Kč na úpravu sportovišť. 
n 12. Finanční dar  pro MAS nad Orlicí,  formou daru   ve
výši  10 Kč/ občan na rok 2014.
n 13. Snížení poskytnutého investičního příspěvku z roku
2013 pro MC Ratolest.
n 14. Prodej bytové jednotky (2+1) 885/11 (54,7 m) v
bytovém domě čp. 885, 886, 887 v k. ú. Týniště nad Orlicí
včetně podílu na pozemcích a společných částech domu do
majetku pana *** za cenu 10.000 Kč/m2, což odpovídá
reálné hodnotě 547.000 Kč a poplatky s prodejem spojené. 
n 15. Prodej bytové jednotky 875/8 (39,5 m) v bytovém
domě čp. 874, 875 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu
na pozemcích a společných částech domu do majetku
pana *** za cenu 10.000 Kč/m2, což odpovídá reálné
hodnotě 395.000 Kč a poplatky s prodejem spojené. 
n16. Prodej pozemku p. č. st. 173 o výměře 64 m2 v k. ú.
Rašovice u Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 250 Kč/m2,
což odpovídá reálné hodnotě 16.000 Kč a poplatky s prode-
jem spojené (dle GP 160-157/2014).
n 17. Obecně závaznou vyhlášku č.01/2014 – Fond
rozvoje bydlení – poskytování půjček občanům města.
n18. Finanční pokrytí schodku swingového festivalu ve výši
18 582,86 Kč. 
n19. Rozpočtová opatření č. 35 – 42/2014.

B) Zamítá
n 1. Dodatek č.4 smlouvy o dílo č.6 - 0173 uzavřené dne
26.6.2013 s firmou Prima, s.r.o., Hradec Králové na rekon-
strukci KC v Týništi nad Orlicí s prodloužením termínu
předání díla.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

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

Volební tanečky 

Cirkus, přehlídka komentářů,
spotů plných slibů a mott, či jakými
všemožnými synonymy lze volby
nazvat, je, přátelé, za dveřmi.
Vypůjčím si slova jednoho
chytrého muže, který prohlásil, že
všechny volby jsou lokální. Musím
souhlasit. Je to do valné míry
pravda, neboť voliči se rozhodují
podle svých každodenních
zkušeností a ty jsou největší právě
s místní samosprávou. Zůstávám
ovšem zcela v klidu, ono to zas
nějak dopadne. I když to „nějak“
může mít svůj příběh, možná
přesněji scénář.
Před pár dny jsme měli sraz od
školy. Jak známo se na obdobných
sešlostech přemele živé mrtvé,
došlo pochopitelně taky na politiku
a komunálky. Spolužák Vilda z
Jičínska u stolu poznamenal: „U
nás už je to stejně dávno jasný a
dohodnutý, jak to nadále ve vedení

obce bude.“ Ani jsem z toho nebyl
štronzo a na rozdíl od jiných nic
nekomentoval. Jen jsem si v
duchu pomyslel, že to kdyžtak při
ustavení nalajnovaná losovačka
vybaví (jako pověstná veřejně
známá karlovarská). Tak nějak mi
to něco silně připomnělo. V životě
holt není nad osobní zkušenosti.
Volby vždycky roztočí kolotoč
všemožných útoků na voliče. Míří
se na citlivější a emotivnější cíle,
především otázky z oblasti sociální
a zdravotní. Tu na vás u lesa z
billboardu vykoukne tvář, která
slibuje špitál, za pár kilometrů
čtete u jiného, že za něho bude
nejlíp, další rozesmátá tvář vám
zajistí spokojené stáří. Textové
proklamace politických stran či
různých sdružení jsou též výživné
počteníčko. Jak jinak, vždyť je před
volbami. A je fuk, před jakými.
Pořád plky a kritika těch druhých.
Všechno je špatně, my to vidíme
jinak, my to celé překopeme od
základu. Uděláme zkrátka změnu,
to je prvořadá věc. Jenže ono to
tak v reálu jen mávnutím proutku
nejde. Vysněná změna se nekoná.
Navíc je to blbost jen tak z plezíru
měnit zaběhané věci, které lidem
vyhovují. Ovšem bohužel někdy i
na to volič slyší. Řekl bych
skromně, že o tom něco skutečně
vím. 
Nehledě na to, že už mě to časté
omílání slova změna vcelku dost
rozesmívá. A věřte, že již dlouho. Je
paráda, že jej poměrně nahusto

používají kandidáti, kteří jsou v
politice čtvrtstoletí i déle. Asi jsem
blbej, ale co ti lidé chtějí vlastně
změnit? Že by se káli a přiznávali
své minulé omyly? Tomu by asi
nevěřil ani capart ze školky, takže
se k němu připojuji. Že by chtěli

svoji práci dělat doopravdy jinak?
No tomu už vůbec nevěřím. Takže
jsem asi fakt blbej. Možná i z toho
věčného tlachání, které někde čtu
či poslouchám. 
My Češi žvaníme na schůzích,
žvaníme ve Sněmovně, žvaníme
ve vládě, žvaníme i na komunální
úrovni. Zdá se, že jsme národ

žvanilů. K tomu použiji jeden krás-
ný výrok, který jsem slyšel již
dávno v této podobě: Kdyby
existovala převodovka z huby na
ruce, to by se nadělalo práce… No
řekněte, není to pomalu definice?
Pokud by některá politická strana
vytvořila a prosadila program,
který by výrazně omezil zbytečné
žvanění, potvrzuji, že by to bylo
alespoň pro mě podstatně
důležitější než skutečnost, zda je
program pravicový, či levicový.
Navíc bych moc rád, jako
současný zastupitel, po své

zkušenosti uvítal větší zájem
veřejnosti o život ve městě
vyjádřenou navštěvováním jed-
nání zastupitelstva. Protože pak se
jen po hospodách nadává na vše-
možná rozhodnutí, která by však
občané svojí přítomností a

vystoupením mohli často výrazně
ovlivnit.

Raději už dost skeptických řečí de
facto o ničem a trochu optimismu
a elánu. Běžte skutečně k volbám,
abyste potom jenom nehudrovali,
jaká sestava vás zastupuje.
Dívejte se po volebních stranách i

kandidátech obyčejnýma očima
občana města. Přemýšlejte, co pro
vás v minulosti udělali grátis nad
rámec svých pracovních
povinností. Mimo pokladničku
veřejných financí. S tou to totiž ve
spolupráci s týmem zkušených a
zodpovědných lidí zas tak složité
není.

Šťastnou ruku při vhazování
volebního lístku vám přeje

Libor Koldinský 
šéfredaktor
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ŘÍJEN 2014

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU:
n 2.10. (Čt) 
Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: podzimní dekorace

n 3.10. (Pá) 
Veselé loutkové představení s pohádkou: Vodnická pohádka
- originální pohádka, plná písniček s veselým dějem, 40 min.,   
- v MC Ratolest (stodola), od 16 h., cena: 40 Kč + občerstvení
n 9.10. (Čt) 
Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ
od 10:00 h 
(čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)    
n 16.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: drátkování a recyklace
n 23.10. (Čt) Dýňová zahradní slavnost
od 16 h, hry, dlabání dýní, opékání …
n 27.-29.10. (Po-St) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC
n 30.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče
od 20:00 h, téma: Kanzashi kytičky

Plánujeme:
n 10.-12.10. 2014 Víkendový pobyt rodin v Říčkách 
n Bazar podzimního a zimního oblečení (30.10.2014)

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

Děkujeme!

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777608207

DOPOLEDNE

Po

Út

St

Čt

Pá

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

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

HERNA s volným programem     9:30-11:30

MIMINKA        9:30-11:30
pro děti od narození do 
9 měsíců-herna, besedy, …

FITMAMI       10:00-11:00
HERNA pro sourozence  od 10 h

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

ODPOLEDNE

ANGLIČTINKA pro školáky             14:00-14:45
ANGLIČTINKA předškoláci             15:00-15:45
+ odvádíme děti na SOKOL předškoláci od 16h
ZVONEČEK                                       16:30-17:15
HERNA                                             14:00-18:00

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

FLÉTNIČKA - školáci                       13:00-14:00
FLÉTNIČKA - začátečníci                15:00-15:45 
FLÉTNIČKA  - pokročilí                   16:00-16:45
BARVIČKA                                       16:00-17:00                         
HERNA                                             15:00-18:00 

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

Upozorňujeme občany,

že druhá splátka 
za svoz komunálního odpadu 

je splatná do

31. října 2014

Roční sazba poplatku činí Kč 600,-  za osobu

Poplatek je možno uhradit:

l hotově v pokladně MěÚ 
v Týništi nad Orlicí ve  dnech:

pondělí   7:30 – 11:30     12:30 – 16:30 hod
středa     7:30 – 11:30     12:30 – 16:30 hod

l bankovním převodem na účet číslo: 
19-1240103329/0800

variabilní symbol 

k doptání 
na kristakova@tyniste.cz,             

nebo na tel. čísle 494 337 353
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PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ POZVÁNKY

PŘIŠLO DO REDAKCE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA DIVADLA

Pátek 3. října + pátek 10. října, vždy od 20:00 hodin, sál hotelu Orlice
Den blbec
II. premiéra + I. repríza komedie autora a režiséra Jindřicha Bartoše v podání herců divadelní skupiny
U. F. O.
Není jednoduché se protloukat životem, když se vám do toho pletou tři andělé.
Vstupné: 100 Kč

KONCERTY

Pondělí 13. října, 18:00 hodin, sál ZUŠ
První z řady pravidelných Žákovských koncertů spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

Neděle 19. října, 7:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Celostátní výstava českých plemen slepic
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 26. října, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 12. října, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 26. října, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Kde nás můžete vidět:
TEMNO
„Koule“ - 17. října, 19:00 hodin, Police nad Metují
„Koule“ - 24. října, 19:00 hodin, Česká Skalice

U.F.O.
„Schopnosti žen“ - 31. října, 19:30 hodin, Bílé Poličany

Životní jubilea:
91 let  Milena Procházková

85 let  Marie Uhlířová

Vítáme na svět:
Sofie Nováková
Vendula Uhnavá
Adél Vycpálková
Monika Havířová

Matěj Vognar
Lada Holoubková
Anna Valentová

Jakub Metzl

Rozloučili jsme se:
Božena Müllerová (89)
Jiří Buřil (70)
Karel Tűrk (78)
Marie Stejskalová (82)
Martina Jaroměřská (44)
Věroslava Kotlářová (82)
Iva Pilová (55)
Květa Hrubešová (70)

n Chtěla bych touto cestou
vyjádřit poděkování a pochvalu
členům místního Dobrovolného
hasičského sboru za pomoc při
likvidaci zdivočelého včelího
roje. Roj ohrožoval 87 letou oby-
vatelku domu. Tato událost se
stala 16.9.2014 v lokalitě Pod
Stávkem a jejich příkladný
přístup pomohl ostatním
složkám nepříjemnou situaci
zvládnout.
Děkuji.

Jana Krásová

VZPOMÍNÁNÍ NA VÝLETĚ
Dne 16. září Klub důchodců v našem městě připravil pro
členy jednodenní výlet po 120 korunách. Přihlásilo se
tolik členů, že autobus byl zcela naplněn.
Ráno jsme Z Týniště odjeli po sedmé hodině, nejprve na
tržiště do Polska, potom na oběd do zámecké restaurace
v Náchodě. Zde řízek a brambory byl za 100 korun.
Potichu jsme si řekli, vždyť je to jednou za rok. Po obědě
následovala prohlídka zámku s průvodcem a
přednáškou. Posléze přišel šťastný návrat domů. 
Mezi příjemné dojmy se nám vkrádal jeden velmi
nepříjemný. Vzpomněli jsme si, když nám bylo 19 roků,
naše vlast byla německým protektorátem. Tehdy byl celý
ročník 1924 totálně nasazen. My někteří do německého

závodu Lufthansa v Babím u Náchoda (dříve česká textil-
ka). Zde byly textilní stroje nahrazeny podvozky, na
kterých jsme montovali motory do válečných letadel.
Plnoletí jsme byli až v roce 1945.
Dnes, kdy se vyskytují ohniska nesmyslných válek, je
nutné tyto ukončit a neopakovat.
Proto vyslovuji přání žen - matek:

1) svět bez válek
2) bez ztrát životů
3) bez ponižování
4) bez hladu

Takový svět je v lidských silách možné vytvořit.
Vzpomínáme s pokorou.

Anna Říhová (90 let)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA - POZVÁNKY

INZERCE



neděle 5. 10. 
FINÁLE DOMINION TOUR PRAHA

Účast kvalifikovaných hráčů z řad juniorů i dospělých.

úterý 7. 10. PEDIGOVÁ DÍLNA 
od 17.30 hod.
Podvečerní pletení pro začátečníky a pokročilejší z let minulých.
Navazujeme na proutěnou tradici, která je již několik let ve Sluníčku
pravidlem. Naučíme vás plést základní techniky a využívat nejrůznější
přírodní materiály. Přijďte si k nám odpočinout a naučit se něco nového
pro radost. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

středa 8. 10. FIMO začátečníci I.
14 – 15.30 hod.
Všechno, co vás o Fimu zajímá. Základní techniky a praktické
vyzkoušení s pokračováním. Tentokrát se naučíme cane „býčí oko“,
„roládu“ a nějaké finty na začátek. 
Pro samostatné zájemce ze 3. – 9. třídy. Cena 40 Kč + spotřebovaný
materiál. Doporučujeme se předem přihlásit, počet míst je omezený.

Úterý 14. 10. PODZIMNÍ VĚNEC NA DVEŘE
od 17.30 hod.
První letošní tvořivá dílna pro všechny generace. Přijďte si k nám
vytvořit podzimní věnec nebo jinou dekoraci z přírodního materiálu.
Naučíme vás růže z javorového listí a nabídneme naši zásobu šišek,
kaštanů, rákosí a dalšího materiálu. Pro předem přihlášené věnce k
dispozici, případně si přineste vlastní, včetně vašeho oblíbeného mate-
riálu. Drátky, tavná pistole a další pomůcky na místě. Cena 40 Kč +
spotřebovaný materiál.

Středa 15. 10 TURNAJ V UBONGU
od 16 hod.
Zveme děti i dospělé na pohodové hraní o drobné ceny. Hru vás
naučíme na místě a po skončení turnaje si můžete vyzkoušet i další hry
z naší Hernotéky, kterých je téměř 100. Vstupné 30 Kč. Členové
kroužku Deskovky, Dominion a Origami game zdarma.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, 

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

http://ddmslunicko.webnode.cz/

Akce DDM Sluníčko

DĚTSKÝ DEN ANEB LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V KŘIVICÍCH

Úterý 21. 10. ÚTERNÍ PEDIG
od 17.30 hod.
Pokračujeme v pletení z přírodního materiálu, ale přijít mohou i úplní
začátečníci. Velmi oddechový večer s činností, která vás chytne a
nepustí. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Středa 22. 10. FIMO pro začátečníky II.
14 – 15.30 hod.
Přidáme další cane a zkusíme vytvořit přívěsek na krk či na klíče a
naučíme se zpracovat všechny zbytky. Přijít mohou i nováčci. Hotové
výrobky upečeme. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Středa 29. 10. PODZIMNÍ SLUNÍČKOHRÁTKY
7.30 – 15.30
Poslední den podzimních prázdnin je ve Sluníčku celodenní akce pro
všechny školáky. Určitě se podíváme do říše strašidel, účastníci si
mohou vybrat z několika nabídek činností, připravené jsou sportovní,
výtvarné, týmové, hravé a kuchařské stanoviště. Cena včetně oběda
130 Kč. Je nutné se přihlásit předem!

Středa 29. 10. STRAŠIDELNÝ DŮM
pouštíme 18.30 – 19.15
Tradiční akce pro nebojácné zájemce od 3. třídy. Celé Sluníčko se
promění v temné místo plné nástrah a strašidel. Zvažte svoji účast, s
nikým se tu výjimečně nemazlíme! Předškolním dětem nebude
umožněn vstup ani v doprovodu rodičů!

Pátek 31. 10. MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL
pouštíme 17 – 18 hod.
Pohodová akce s hodnými a vzornými strašidly ve městě. Nabízíme dvě
varianty:
R) Rodinné putování s úkoly a odměnou, rádi přivítáme vaše převleky a
lampióny
Z) Závodníci alespoň ve dvojicích si mohou užít šifrovací závod, který
vás prožene přes všechna naše strašidla. Předpokládá se samostatný
pohyb po městě, mladším dětem doporučujeme dozor. Zúčastnit
závodu se mohou i dospělí. Startovné pro obě kategorie 20 Kč, odměna
čeká v cíli. Zajištěno je občerstvení pro děti i dospělé u Sluníčka.

Eva Jenčíková

Prázdniny utekly jako voda, škola již ťukala na dveře. V sobotu
30.8.2014 naše sdružení SK Ontário tentokrát ve spolupráci se
Sokolem Křivice uspořádaly po již tradičním Vítání prázdnin i Dětský
den aneb loučení s prázdninami.
Tato akce proběhla na fotbalovém hřišti v Křivicích. Na místo konání
šly děti s doprovodem a cestou plnily úkoly, které jim připravily naše
mladé členky Petra Mňuková a Tereza Hladíková. Záhy nastalo
náročné pátrání po pokladu, který byl po nalezení všem účastníkům
stopované spravedlivě rozdělen. Po celé odpoledne byla možnost
využít skákací hrad a trampolínu. Nejvíce však byla dětmi využita
možnost jízdy na koních, která byla zajištěna díky panu Gerymu
Harmakovi a paní Jalůvkové z Křivic. 
Velkým potleskem byla oceněna i ukázka výcviku psů, kterou předvedli
kynologové z Třebechovic pod Orebem. I když nám počasí přálo a
nespadla ani kapka deště, celou akci jsme „spláchli“ po 18. hodině. 
Došlo i na historickou stříkačku, kterou za SDH Křivice ochotně
zprovoznil a zapůjčil pan Karel Říha. Velký dík všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu celé akce. 

za SK Ontário Dáša Stodůlková  



ZPRAVODAJ                                  strana 9                                                                 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015  je
přihlášeno do naší školy 569 žáků,
kteří jsou rozděleni do 14 tříd I. 
stupně – 305 žáků a 12 tříd II.
stupně – 264 žáků. Průměrný počet
žáků na jednu třídu je 21,9.
Prognóza do následujících let, co se
týká počtu žáků, je přibližně na stá-
vající úrovni. Pedagogický sbor je na
I. i II. stupni stoprocentně kvalifiko-
vaný a do budoucna nebude tento
trend měněn. 
Nový školní rok  byl  zahájen v
pondělí 1.9.2014  v 8:00 zcela
netradičně. Z důvodu vytrvalého

deště odešli žáci I. i II. stupně do
svých kmenových tříd a tam si
vyslechli projev nejen ředitele
školy, ale i starosty města pana
Ing. Jaroslava Matičky, který poz-
dravil všechny žáky školy, jejich
rodiče, všechny zaměstnance
školy a popřál všem hodně
úspěchů a projev pana Ing. Karla
Janečka – náměstka hejtmana
Královehradeckého kraje.
Současný pedagogický sbor je
tvořen těmito třídními učiteli: 

Třídní učitelé I. a II. stupně od září
2014:
1. A - Mgr. Jitka Kapuciánová  
1. B - Mgr. Andrea Richterová 
1. C - Mgr. Petra Ptáčková 
2. A - Mgr. Marcela Vávrová 
2. B - Mgr. Eva Valentová 
2. C – Mgr. Iva Tulková 
3. A - Mgr. Iva Viková 
3. B - Mgr. Jan Skalický 
4. A - Mgr. Lenka Lohniská 
4. B - Mgr. Martina Syrová 
4. C – Mgr. Aleš Skořepa 

5. A - Mgr. Jana Boháčová 
5. B – Mgr. Hana Brýdlová 
5. C – Mgr. Svatava Finová 
6. A - Mgr. Klára Tošovská  
6. B - Mgr. Edita Burešová 
6. C - Mgr. Hana Kučerová 
7. A - Mgr. Miroslav Kozel 
7. B – PaeDr. Anděla Suchá 
7. C - Mgr. Marie Fabiánová 
8. A - Mgr. Dita Bubnová  
8. B – Mgr. Edita Petráňková 
8. C – Mgr. Hana Šimánová 
9. A - Mgr. Ivan Marek 
9. B - Mgr. Ilona Školníková 
9. C – Mgr. Jaroslav Klaška 

Ostatní pedagogičtí pracovníci:  
Mgr. Renata Hejnová, Mgr. Romana
Erbenová, Mgr. Vlasta Koldinská,
Mgr. Dana Martinková, Mgr. Alena
Černá, Mgr. Eva  Makaloušová, Mgr.
Alena Burešová, Mgr. Kristýna
Kubová, Mgr. Ilona Čížková, Mgr.
Milan Kajn , Pavla Bohatá, Vladimíra
Kubcová, Jana Šimková, Tomáš
Haupt.  

Nejnovější informace o naší škole 
V novém školním roce má dojít k
některým změnám a ty se týkají jak
žáků školy, tak i pedagogů. 
1) Počet prvňáčků v celé republice
je 115.000, což je asi o 3000 víc
než v loňském školním roce. V naší
škole nastoupilo těch nejmenších
necelých 60 a jsou rozděleni do tří
prvních tříd. Přejme jim, aby se jim
ve škole líbilo a aby měli co nejlepší
výsledky.
2) Povinné testování žáků 5. a 9. tříd
není každoročně povinné.  Naše
škola si vytvořila svoje vlastní testy
pro žáky 5. a 9. tříd v předmětech

Tento článek je psán 1.9.2014, ihned po slavnostním zahájení školního
roku. Chci dát veřejnosti co nejčerstvější údaje o počtu žáků, tříd a
zaměstnanců naší školy. 

Poslední prázdninovou sobotu odpoledne se uskutečnila v Rašovicích
akce pro děti, Pohádkový les – zakončení prázdnin.
Od rána se na loukách válela mlha a to zvěstovalo hezké počasí po celý
den. Jakmile Luďa hodil cibulku na olej (vysvětlím později) vysvitlo
sluníčko, které nás provázelo skoro po celé odpoledne.
Pro děti bylo připraveno celkem 6 soutěží, kde jim odměny za splněný
úkol dávaly pohádkové postavy. Dvě čarodějnice, jedna hezčí než druhá,
pirát, červená Karkulka, víla a beruška. U vstupu přivítala děti Bílá paní.
Opět se na nás přišel podívat koník Katky Janušové, na kterém se děti
mohly svézt. Ovšem asi největší atrakcí byli pro děti dobrovolní hasiči z
Týniště nad Orlicí. Přijeli nám ukázat celkem tři auta. Děti si mohly
vyzkoušet stříkání vody z hadice a prohlédnout hasičskou techniku.
Na akci jsme dostali sponzorským darem BIO hovězí maso od pana
Dajčára z Farmy od řeky Orlice v Lípě nad Orlicí. Z masa vařil Luďa
Novák guláš, moc se mu povedl, všichni si ho chválili.
Abychom zaplatili chleba, cibuli a ostatní ingredience do guláše, dali
jsme dobrovolné vstupné. Po odečtení nákladů zbylo celkem 437 Kč,
které budou použity na další akci pro děti.
Celkem přišlo soutěžit 21 dětí, což vidím jako velký úspěch, oproti
Dětskému dni v červnu, kdy jich přišlo 16.

Touto cestou chci velmi poděkovat sponzorům, bez nich by nebyl tak
dobrý guláš a hezké ceny pro děti. Jmenovitě to jsou: Město Týniště nad
Orlicí, Farma u řeky Orlice – Lípa nad Orlicí, Choceňská mlékárna, s.r.o.,
mlékárna Opočno, BOHEMILK, a.s., Rádio Impuls, Elektro Euronics
Pardubice, HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Hanka Dědková a Luboš Rydrych
– zastupitel města.
Dále můj velký dík patří všem pomocníkům: Anetě, Nikole a Sabině
Jaroměřským, paní Martincové, paní Rosové a jejímu synovi, dále Katce
Janušové a jejímu koníkovi, Luďovi Novákovi za výborný guláš, Lence
Novákové za pomoc v kuchyni, dobrovolným hasičům z Týniště a mým
rodičům za hlídání Mirečka.

Miroslava Kafková Nováková

POHÁDKOVÝ LES V RAŠOVICÍCH

český jazyk, matematika a anglický
jazyk, které se budou využívat ke
klasifikaci ve 2. pololetí. 
3) V minulém školním roce
navštěvovala naší školu 1x týdně
školní psycholožka paní Mgr.
Kamenická. Ta je v současné době
na rodičovské dovolené a mohla by
opět na naší školu nastoupit v
průběhu příštího kalendářního roku.   
4) Poslední část této zprávy je
věnována školní družině naší školy.
Už třetím rokem je otevřeno čtvrté

oddělení školní družiny, které je
100% využito. Do školní družiny
mohou docházet všichni žáci 1., 2. a
3. ročníku a dojíždějící žáci 4.
ročníku. 
Na závěr přeji všem žákům školy jen
samé pěkné známky, minimální
kázeňské přestupky, kolegyním a
kolegům pevné nervy, aby měli s
žáky co nejvíce trpělivosti a rodičům
hodně radostí ze svých dětí. 

Mgr. Milan Kajn
ředitel školy 
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OHLÉDNUTÍ ZA INVESTIČNÍM ROZVOJEM MĚSTA 
V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ (2011-2014)

Čím začít?  Snad tím, že hospodářská recese způsobila v roce 2009
propad příjmů města z rozpočtového určení daní (RUD) oproti
předchozím rokům o více než 7 milionů korun (11,6 %). 
V letech 2010-2012 zůstaly příjmy města v takto snížené výši. Teprve
rok 2013 přinesl díky změnám v RUD všeobecné zlepšení o cca 11
milionů. V letošním roce předpokládáme, že se příjmy z RUD udrží na
stejné výši jako v loňském roce.

V roce 2011 se naplno rozběhly dvě rozhodující investiční akce a to
„Rekonstrukce přednádraží“ a „Zateplení základní školy včetně výměny
oken“. Na obě tyto akce se nám podařilo získat dotaci a navíc jsme ve
výběrovém řízení dosáhli cca 50% snížení předpokládané ceny.
Akce „Přednádraží“ byla dokončena ještě v roce 2011 a „Zateplení ZŠ“
v roce 2012.

Další investiční výstavba ve zbytku volebního období byla
poznamenána přípravami největší investiční akce za posledních více
než 20 let – „Rekonstrukce Kulturního centra a Tyršova nám.“ (cca 53
milionů korun) a zejména nutností našetřit si na ni. Vzhledem k tomu, že
nebyl předpoklad získat dotační podporu a zastupitelstvo města real-
izaci akce podmínilo i tím, že si na ni úvěr brát nebudeme, šetřilo se v
rozpočtu 2012 a 2013. To zapříčinilo i menší rozsah investic v těchto
letech.
V roce 2014 nám tyto úspory spolu s většími daňovými příjmy umožnily

opět větší investiční rozmach.
Mimo dokončení celé rekonstrukce budovy Kulturního centra je v

rozpočtu počítáno s dokončením výstavby výtahu u budovy knihovny,
který umožní bezbariérový přístup i do 1. patra a rozšíří tím využití této
budovy pro potřeby města. Dokončena by měla být i rekonstrukce ulice
spojující ulici Vrchlického a části ulice Nádražní (k železničnímu přejezdu
k Semenářskému závodu Lesů ČR). V rozpočtu roku 2014 je počítáno
ještě s rekonstrukcí zbývajících chodníků od náměstí po pravé straně
Turkovou ulicí a V. Opatrného až ke hřbitovu, dále zbývajících chodníků
od železničního přejezdu až na konec města U Dubu. Počítá se i s
rekonstrukcí chodníků v ul. 17. listopadu od Dělnického domu k
prodejně „Velo Jelen“ a některých chodníků U Dubu (před starou
samoobsluhou), dále pak dokončení rekonstrukce ulice Na Netřebě.

Mezi akce s velkým významem patří i realizace kanalizace v části Pod
Stávkem - Zvoníčkova ulice v Týništi nad Orlicí a tlaková kanalizace ve
Štěpánovsku, spolu s generální rekonstrukcí a přestavbou čistírny
odpadních vod. Jde sice o akci DSO Křivina (vlastník infrastruktury
vodovodů a kanalizací ve městě a v Albrechticích nad Orlicí), avšak
rozhodujícím spoluvlastníkem je naše město. Po téměř deseti letech
příprav a snah se v loňském roce konečně podařilo získat cca 50%
dotaci, a  tak by tato akce za cca 60 milionů korun měla být letos také
dokončena.

Co se během tohoto volebního období podařilo ve městě ještě
zrealizovat?

Z těch větších akcí, mimo běžných oprav a údržeb: 
n dětské hřiště ve Štěpánovsku a doplnění dalších dětských hřišť
herními prvky
n rozšíření parkovacích ploch U Dubu a Na Bělidle 
n chodník a plocha okolo základní školy
n chodníky na Mírovém náměstí
n opravy zdí a nové chodníky na hřbitově
n přístavba sociálního zařízení a šaten ve sportovní hale U Dubu
n výměna oken v budovách: MŠ U Dubu, Geriatrického centra,
Polikliniky,                Základní umělecké školy
n výměna oken a fasáda na Domě dětí a mládeže
n rekonstrukce sociálních zařízení v Základní umělecké škole (ZUŠ),
Domě dětí a mládeže, Mateřské škole U Dubu,  na Poliklinice a na
koupališti
n výměna střešní krytiny na budově 2. stupně základní školy (ZŠ)
n nová podlaha v tělocvičně ZŠ
n úpravy v knihovně, včetně sociálního zařízení
n úpravy objektu Mateřského centra Ratolest, včetně stodoly a zahrady

n dovybavení hasičů speciálními ochrannými oděvy
n dokončení ocelové skladovací haly v areálu Služeb města (dále jen
SM)
n nákup čelního nakladače Terex pro SM 
n nákup výkonného agregátu John Deere na sekání trávy pro SM
n nákup nového podvozku a generální oprava vysokozdvižné zvedací
plošiny pro SM
n příspěvek na nákup nového koncertního klavíru pro ZUŠ

Do výčtu akcí, které byly ve městě rovněž dokončeny, patří v neposlední
řadě dvě významné, které by se bez aktivního přístupu vedení města,
zejména v etapě jejich přípravy (a také díky investičnímu příspěvku
města), možná ani neuskutečnily. Jedná se o vybudování nové kruhové
křižovatky v Mostecké ulici a vybudování výrobní haly pro ASSA ABLOY.
Za zmínku také stojí, že postup města ve výběrových řízeních byl na
základě podání jistého týnišťského občana v řadě případů prošetřen
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a žádné závady shledány
nebyly.

Závěrem si dovolím konstatovat, že většina bodů z volebního programu
se tomuto zastupitelstvu povedla realizovat. Jeden velký však nikoliv, a
to revitalizace centra města. 
Od samého počátku jeho příprav však bylo jasné, že z důvodu vysokých

nákladů se bez dotační podpory uskutečnit nemůže. 
Bohužel, ačkoliv byly přísliby, že v regionálním operačním programu
takovýto dotační program bude vypsán, nestalo se tak a ani pro příští
programovací období to nevypadá nadějně. Je tedy zřejmé, že tento
záměr se bude muset realizovat postupně, po etapách. 

Myslím, že je nutné, aby se jeho 1. etapa, to je vybudování
plánovaného odstavného parkoviště pod farou, zařadila do plánu
investic co nejdříve. Potěšující informací pro občany může být i to, že
nové zastupitelstvo převezme hospodaření města bez dluhů. 

Jaroslav Matička
starosta

SLUŽBY MĚSTA 
MODERNIZUJÍ TECHNIKU

Letošní mírná zima přinesla úspory při odklízení sněhu a další zimní
údržbě. Jak jsem vás informoval na začátku roku, bylo naším plánem
investovat tyto ušetřené finance do zkvalitnění vybavení Služeb města.
Vedoucí služeb paní Jitka Gažiová se úkolu zhostila zodpovědně a po
spojení úspor a investičního příspěvku města je výsledkem koupě
travního traktoru JOHN Deere X950R a travní sekačky KARSIT K22.
Traktor je používán na velké plochy a sekačka na sekání rabátek a
malých ploch. Letos tráva rostla obzvlášť intenzivně. Jiné roky jsme v
boji s trávou byli rádi za remízu, ale po nákupu nové kvalitní techniky
máme, troufnu si říct, mírnou převahu. Služby města jsme se snažili za
poslední roky vybavit moderní technikou a nahradit zařízení držené v
provozu silou vůle a technickým uměním zaměstnanců služeb.

Investice se velice rychle projevila při rychlosti a kvalitě údržby města.
Jak letní, tak zimní. Udržovaná plocha v rámci městských částí je
rozsáhlá. Postupuje se většinou od středu k okrajům. Město ale nelze
uklidit za den. Pokud se vyskytl drobnější realizovatelný podnět občanů,
byl řešen v nejbližším možném termínu. Stačilo se na nás slušně obrátit
a přijít s nápadem nebo podnětem. Spousta z vás to udělala a
výsledkem byla v poslední době třeba opravená lavička, nová síť na
dětském hřišti v Petrovicích nebo drobná údržba někde ve městských
částech. Bavím se o drobnějších realizovatelných akcích, které jsme
schopni v průběhu roku operativně provést. Velké akce a investice jsou
předmětem dlouhodobějších příprav rady, zastupitelstva.

Pavel Nadrchal
místostarosta
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FIRMA A. NOVOTNÝ A SPOL. - POKRAČOVÁNÍ

Adolf Novotný postupně zapojoval svého mladšího syna Jaromíra do vedení
firmy. Jaromír, narozený 9. července 1886, měl později nastoupit na jeho místo
ve vedení firmy. Dne 8. května 1903 ve věku 17 let však umírá na
nerozpoznaný zápal slepého střeva. 

Starší syn Antonín, narozený 5. června 1881, měl spíše obchodní nadání.
Rozuměl i řemeslu, byl to vyučený truhlář. V Hradci Králové studoval obchodní
akademii, studoval i ve Francii, měl zde vést obchodní zastoupení firmy.  Byl též
poslán jako volontér k firmě Weis v Breslau (Wroclav), která měla podobný
sortiment výroby. Navštěvoval zde večerní kursy projektantského učiliště, kursy
němčiny a dekorační školu. Rovněž se zástupci cizích firem pomáhal sestavo-
vat výrobní kolekce. Do vedení firmy byl povolán v roce 1903 po úmrtí bratra
Jaromíra. Antonín se věnoval inzerci a reklamě pomocí prospektů. V témže roce

se provdala dcera Adolfa Novotného,
Marie, za kom. radu Jaroslava Červinku.
Je též přijat do firmy.

V roce 1908 půjčuje Adolfu
Novotnému před odjezdem do Ameriky
švagr Antonín Houdek své úspory ve
výši  60 000 zl. r. m. Po návratu v
následujícím roce spolupracuje v
účtárně a chce se stát spolumajitelem
firmy. Vlivem různých okolností k tomu
nedojde a Antonín Houdek spolu s
Karlem Pilátem odcházejí z Týniště a
zakládají v Brně konkurenční firmu
Tusculum. Adolfu Novotnému je
vypovězena ve lhůtě do 30 dnů půjčená
částka. Za přátelské pomoci
týnišťského obchodníka Karla Voříška a
několika členů Všeobecné záložny je
obnos proplacen. Po překonání těchto
těžkých okolností se Adolf Novotný
rozhoduje přijmout za společníky a

spolumajitele syna Antonína a zetě Jaroslava Červinku, každého jednou
třetinou z celkového majetku firmy. V roce 1910 odchází Adolf Novotný bez
jakýchkoli nároků natrvalo z firmy a v Olomouci si zřizuje samostatný závod s
nábytkem.
Úspěšně rozvíjející se firmu nezastavil ani požár z 23. ledna 1906, kdy shořela
strojovna, včetně vodních kol pohánějících truhlářské stroje. Výměrem c.k.
okresního hejtmanství v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.listopadu 1907 bylo
uděleno vodoprávní povolení ke zřízení Francisovy turbíny o výkonu 8HP. 

V roce 1906 se podařilo získat zakázku na malé vojenské vozíky a výrobu
křídel pro cvičná letadla. Před rokem 1914 byla zastavena vlastní ruční výroba
koberců, nakupovaly se levnější, strojově tkané. Přišla válka a s ní hospodářské
potíže. Většina zaměstnanců musela na vojnu, později i majitel firmy. I za této
situace se podařilo udržet částečnou výrobu nábytku. V roce 1916 vybudovala
firma pro pokles v prodeji nábytku v části svého závodu (bývalá Vilímkova
papírna) oddělení strojní na výrobu vojenských polních kuchyní a kol. Později se
vyráběly šrotovníky a jiné drobné zemědělské stroje, které trh vyžadoval.
Po roce 1918 se znovu úspěšně rozvíjí výroba nábytku. Nábytek je k
zákazníkům rozvážen dvěma nábytkovými vozy taženými koňmi. Pro drobnou
rozvážku zboží byl v továrně jeden pár oslíků.
V roce 1920 se závod dělí na dvě poloviny. Za války vybudovaná strojírna a část
nádvoří za struhou se stala majetkem Jaroslava Červinky. Druhá polovina je ve
vlastnictví Antonína Novotného. Jaroslav Červinka (21. října 1876 – 16. dubna
1936) v převzaté části postupně přechází na výrobu dřevoobráběcích strojů.
Vzrůstající provoz si již v roce 1920 vyžaduje vystavění vlastní slévárny železa.
V jeho firmě pracuje 81 zaměstnanců. O čtrnáct let později se úspěšně
rozvíjející firma stěhuje do nových prostor do blízkosti železniční stanice.

V období po 1. světové válce dochází k čilejším mezinárodním obchodním
stykům. V Praze byly zahájeny na starém výstavišti mezinárodní veletrhy. Firma
se zúčastnila druhého veletrhu a vystavovala ve dvou stáncích, které v
následujících letech rozšiřovala a moderně vybavovala. Byla téměř bez
konkurence a rok od roku získávala stále více zakázek a závod se musel
rozšiřovat. V roce 1921 byla přistavena k původní škrobárně nová dvoupatrová
budova. V prvém poschodí staré budovy a v obou poschodích nově přistavené
budovy byla umístěna stálá výstava bytového zařízení. V interiérech vystavený

nábytek byl doplněn vkusnými vzory koberců, záclon, linoleí, lustrů a jiných
nezbytných doplňků bytového zařízení. Mimo to byl ve značném sortimentu
umožněn výběr potahových látek a dekoračních předmětů. V roce 1925 byla
postavena další dvoupatrová budova. V té bylo později zavedeno stříkací
oddělení laků. Byly postaveny nové sušárny dřeva, včetně nových vozíků a
úzkokolejné vlečky pro přísun dřeva.
V roce 1925 zavedla firma jako jedna z prvních dodávku nábytku svými auty
značky Graham a Chevrolet přímo do bytu zákazníka. Zaměstnanci nábytek na
místě ustavili a přiopravili. Po roce zákazníka znovu navštívili, aby se
přesvědčili, je-li s nábytkem spokojen. Tím se získávala nejcennější reklama -
důvěra zákazníků.

V roce 1926 vyhořela strojovna, klížárna a budova kotelny s parním strojem.

Oheň vznikl v kotelně a značně poškodil strojovnu a parní stroj. Hašením bylo
poškozeno mnoho rozpracovaného materiálu. Obětavostí hasičského sboru se
podařilo zachránit sklady nábytku v prvním patře staré budovy. Pojišťovna
uhradila částku 200 000 Kčs. Na tomtéž místě byla postavena modernější stro-
jní hala.
Po postavení Veletržního paláce v Praze si firma v roce 1929 pronajala celé
křídlo veletržního paláce v pátém poschodí za roční nájem 120 000 Kčs.
Pronajala si i několik místností v suterénu paláce. Vedoucím se stal B. Leksa.
pokračování příště Bopta

Novotný Antonín 
- syn zakladatele 
Adolfa Novotného

Továrna Novotný + Veletržní palác

Továrna NOVOTNÝ Adolf 1903 - koňské povozy sloužící k rozvozu
zboží

Slévárna Červinka a Pokora
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - SRPEN 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 1.8. 2014 v 18:15 hod. bylo
přijato telefonické oznámení, že na
schodišti v bytovém domě v ulici V
Sítinách došlo k pokousání osoby
psem. Šetřením na místě bylo
zjištěno, že příčinou byl nedostatečný
dohled chovatele nad svým psem.
Jako přestupek proti občanskému
soužití bude věc po provedeném
šetření oznámena komisi k
projednávání přestupků Města
Týniště nad Orlicí k projednání. 

n Dne 4.8. 2014 v 11:40 hod.
telefonicky oznámil personál prodejny PENNY v ulici Mostecká, že
prostorách prodejny byl přistižen muž při krádeži elektrické vrtačky
v hodnotě 788 Kč, načež pachatel vrtačku odhodil a ostraze
prodejny uprchl do centra města. Věc je v šetření městské policie.

n Dne 7.8. 2014 v 19:05 hod. na základě telefonického
oznámení personálu byla opětovně řešena drobná krádež v
prodejně PENNY v ulici Mostecká. Přestupek proti majetku byl
vyřešen pokutou v blokovém řízení. 

n Dne 7.8. 2014 v 20:00 hod. bylo přijato oznámení muže,
který sdělil, že jeho družka má psychické problémy, vypila větší
množství alkoholu a s pohrůžkou sebevraždy opustila místo
bydliště. Zmíněná žena byla strážníkem následně vypátrána ve
svém vozidle na parkovišti nedaleko místa bydliště. Byly jí
odejmuty klíče od vozidla a žena byla dopravena do místa
bydliště, kde byla předána do péče rodinných příslušníků. 

n Dne 16.8. 2014 v 10:00 hod. byla nalezena u vstupu do
služebny městské policie přivázaná k okapovému svodu fena
stafordširského teriéra, světle hnědé barvy. Fena byla umístěna
do záchytných kotců městské policie, kde se nachází do
současné doby. 

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den
skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem
Lazar, plný vředů.

Lukáš 16, 19-20

Dva lidé, dva životy. První člověk si žije šťastně. Nic mu nechybí.
Uměl si to zařídit, uměl se zabezpečit. Uměl si toho pak užít. Avšak
v příběhu nemá jméno. Pro Ježíše je bezejmenný. Varování pro nás.
Určitě se tu nemyslí jen na majetek, který ten člověk měl. Spíš na
děsivou možnost žít svůj život šťastně, umět si ho užít, a přesto žít
bezejmenný život. Jako by se ten jeho život nedal vůbec pojmenovat,
neměl svébytnou tvář. Neměl osobitost.
Druhý člověk žil jako chudák. Zdaleka ne každý, kdo má málo peněz
nebo je vážně nemocný, si zaslouží označení chudák. Ale tenhle
člověk chudák byl. Ležel na ulici a potulní psi k němu byli vstřícnější
než lidé. Přesto ten chudák má u Ježíše své jméno. Jmenoval se
Lazar. Jeho život i přes svou bídu měl své jméno. Lze ho
nezaměnitelně, osobitě otisknout do paměti. Nebyl to „nikdo“, byl to
konkrétní Lazar. Lazar, který má své jméno u Boha, v blízkosti
praotce Abrahama.
Skrýt se před bolestí a bídou druhých do vlastního domu, do
vlastního štěstí – to je před Bohem bezejmenný, bezvýznamný život.

Chceme vykouknout ze svých domovů, Bože. Ze dveří svých rodin i

své církve a setkat se s těmi, k nimž nás ty voláš. Dej nám odvahu
vykročit přes práh. Amen.

Píseň:
1. Dej nám moudrost, odvahu pro dny obav, pro dny strasti, s tebou
jíti přes propasti; dej nám moudrost, odvahu.
2. Dej nám moudrost, odvahu pro pravdu se všeho zříci, pamatovat
na trpící; dej nám moudrost, odvahu.
3. Dej nám moudrost, odvahu pro čas vezdejšího žití, ať v něm naše
láska svítí; dej nám moudrost, odvahu.
4. Dej nám moudrost, odvahu pro ty mnohé kroky malé, Pane,
zůstaň s námi stále. Dej nám moudrost, odvahu.
Píseň Dej nám moudrost, odvahu, č. 672 z Dodatku k
Evangelickému zpěvníku (nápěv I. Spieckerová, text I. Spieckerová /
D. Hájková / Z. Svoboda)

Srdečně zveme na setkání v říjnu (modlitebna ČCE, ul. V. Opatrného
58):
12.10. - 10.30 h, bohoslužby s nedělní školou
26.10. - 10.30 h, bohoslužby díkčinění s Večeří Páně a s nedělní
školou

Více informací o sborovém životě najdete na vývěsce před modliteb-
nou nebo na http://trebechovice.evangnet.cz/.

Jaroslav Matuška

n pořádá pro všechny zájemce školení PRVNÍ POMOCI v úterý 14. října
2014 v 17.00 hodin ve společenském sále Geriatrického centra v Týništi
nad Orlicí.
Školit bude lektorka ze Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje. Poznatky si můžete vyzkoušet i na nových
pomůckách.
Díky finančnímu příspěvku města Týniště nad Orlicí bude školení
ZDARMA.

n připravuje naposledy SBĚR OŠACENÍ dne 26. a 27. listopadu 2014.
Vzhledem k nově umístěným kontejnerům na ošacení ve městě je tato
naše akce málo efektivní. Přesto děkujeme všem, kteří pomáhají
potřebným.                                                                       Milena Herelová

ČERVENÝ KŘÍŽ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
První adventní neděle je v Týništi nad Orlicí spojována vždy s rozsvěcením
vánočního stromu na náměstí. Letos již potřetí se k této tradiční akci připojí projekt
ZUŠ s názvem Vánoce v zahradě. Myšlenka této akce - vytvořit společně
příjemnou a srdečnou atmosféru adventu, se svojí rodinou a blízkými prožít krás-
né odpoledne, vypustit všední starosti, nasát vůni koláčků a medoviny, zakoupit si
drobné dárečky, společně se zapojit do tvořivých prací, zhlédnout výstavu „ Pod
širým nebem“, a to vše za doprovodu kulturního programu - zůstane i pro tento rok
stejná. Zda se akce bude konat pouze na zahradě ZUŠ nebo již i na Tyršově
náměstí, to je zatím v plánování a v jednání. Veškeré podrobnosti se dozvíte
během měsíce října na stránkách Základní umělecké školy – www.zustyniste.cz,
na stránkách města – www.tyniste.cz  nebo na plakátovacích plochách ve městě
či blízkém okolí.
Zveme vás 30. listopadu 2014 na akci Vánoce v zahradě zakončenou
slavnostním rozsvěcením stromu na náměstí.

ZUŠ Týniště nad Orlicí a Kulturní centrum

VÁNOCE V ZAHRADĚ JIŽ POTŘETÍ
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SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ OBČANŮ MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Jak jistě víte, letos si
připomínáme, že uplynulo 100 let
od povýšení Týniště nad Orlicí na
město.

Úvodem bych připomenul
stručně několik historických
informací.

Předpokládá se, že naše obec
byla založena v souvislosti s
osídlováním říční nivy řeky Orlice,
někdy v 11. století.
Název Týniště pochází
pravděpodobně z názvu dřevem
opevněného (otýněného) místa -
hrádku. Povýšení vsi na městečko
se odehrálo někdy kolem roku
1300. V roce 1361 je poprvé
písemně zmiňováno již jako
trhové městečko. Touto první
písemnou zmínkou je „Věnování
Mutiny a Sezemy z Dobrušky ku
kostelu Týnišťskému“, zapsané v
„Knihách věnování“ založených
císařem Karlem IV.
Po husitských válkách, které
způsobily zpustnutí městečka i okolí a značný pokles počtu jeho oby-
vatel, nastal znovu jeho rozvoj. V roce 1487 na žádost týnišťských,
Jindřich starší z  Műnsterberka a pán z Kunštátu (syn Jiřího z
Poděbrad) potvrdil městu práva a výsady dříve zaručené listinami,
které během husitských válek shořely. Současně potvrdil i platnost
původního týnišťského znaku – prosté borovice, na nějž přidal svůj
rodový erb. 
Městečko bylo opakovaně pustošeno a vypalováno i během válek
třicetiletých v první polovině 17. století, kdy znovu značně poklesl
počet jeho obyvatel.
Jeho rozvoj a přeměna na průmyslové sídlo, započal až s
vybudováním obou železničních tratí v letech 1874/1875.
Teprve na počátku 20. století, v roce 1908, požádalo obecní
zastupitelstvo o povýšení na město.
Stalo se tak „ Nejvyšším rozhodnutím“ císaře Františka Josefa I. ze
dne 1. února 1914. Tímto dekretem byl beze změny znovu potvrzen
i městský znak.
Proč ve stručnosti připomínám některá historická data a události?
Domnívám se totiž, že jako občané tohoto města jsme pokračovateli
díla svých předchůdců. Člověk podvědomě touží někam patřit, mít
někde „své kořeny“. Bývá to obvykle místo, kde se narodil, kde
chodil do školy, nebo kde již dlouho žije a kde se narodily jeho děti.
Poznávat historii své země a svého města pomáhá, dle mého
názoru, upevňovat tyto pocity sounáležitosti a zodpovědnosti, nejen
za současný život, ale i za naději do budoucna.
Do historie našeho města se zapsalo mnoho jeho významných
občanů. Jejich památku si stále připomínáme, jejich jména nese
také celá řada našich ulic.
Při příležitosti oslav tohoto významného výročí našeho města jsme
chtěli připomenout, že i dnes mezi námi žijí naši spoluobčané, kteří
se svou prací významně podíleli a podílejí na rozvoji kulturního,
společenského a veřejného života ve městě.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla oslovena nejen
občanská sdružení, ale zároveň i celá občanská veřejnost k
podávání návrhů na jejich ocenění.
Sešla se celá řada návrhů a věřte, že práce komise, která měla
vybrat předem určený počet jmen, nebyla jednoduchá.
Slavnostní akt proběhl v pátek dne 19. září v obřadní místnosti
radnice.

Ocenění převzali z rukou starosty města tito občané:

n Mgr. Beránek Miroslav
– za zásluhy o dostavbu areálu chovatelů a za aktivní podíl na
organizaci života ve městě

n Ing. Cibula Miroslav
– za dlouholetou práci v TJ Sokol a vedení gymnastiky

n Derner Jaromír 
– za dlouholetou práci s mládeží v rámci Českého rybářského svazu

n Drábková Eva
- za dlouholetou aktivní propagaci ochotnického divadla a režii

n Mgr. Herelová Milena
– za dlouholetou propagaci a organizaci činnosti Českého
červeného kříže

n Kerhart František 
– za dlouholetou práci organizátora fotbalového klubu a fotbalu v
Týništi nad Orlicí

n Malý Jaroslav - za zásluhy o propagaci basketbalu

n Morávek Ladislav 
– za dlouholetou práci organizátora činnosti klubu důchodců

n Pojezdalová Naděžda
– za dlouholetou práci při organizování volného času dětí

n Šimána Ladislav 
- za dlouholetou činnost organizátora fotbalového klubu a fotbalu v
Křivicích

Ocenění převzal i starosta partnerské obce Čierny Balog, pan
Ing. František Budovec – za podporu vzájemných vztahů a partner-
ské spolupráce mezi našimi obcemi

Ing. Jaroslav Matička
starosta
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 

POSVÍCENÍ neboli HODY
Svátek posvícení se původně
vztahoval k výročnímu dni vysvěcení
místního kostela, ale protože si toto
datum málokdo pamatoval, ustálilo se
posvícení k svátku patrona kostela,
kterému byl kostel zasvěcen.  Lidé si
užívali hojnosti jídla získaného z polí a
zahrad; měli dostatek času
navštěvovat se s příbuznými a byli
rádi, že práce na poli ubylo. Při
oslavách se častokrát stávalo, že se
posvícení protáhlo i na dva až tři dny.
Nejužívanější termíny pro posvícení v
našem regionu jsou: Svátek svatého
Václava (28. 9.), svátek svatého Havla
(16. 10.) a svátek svatého Martina
(11. 11.)

To je zlatý posvícení,
to je zlatá neděle,
máme maso a zas maso, 
k tomu kousek pečeně.
To je zlatý posvícení,
to je zlatý pondělí,
máme maso a zas maso
jako včera v neděli.

Při posvícení hospodyně nevěděly
kam dřív skočit: peklo se, smažilo,
vařilo, pilo a tancovalo; několik dní
předem se uklízelo, vymetalo, cídilo a
doplňovaly se chybějící zásoby jídla a
pití. Jedla se jen samá dobrá jídla v
několika chodech: husy, polévky,
knedlíky se zelím a masem, maso
zalité smetanovou omáčkou. Na stole
po dobrém obědě nesměly chybět
koláče, které se zapíjely cikorkou nebo
pravou kávou. Oběd se zapil dobrým
pitím, v Podorlicku pivem. 
Významná tradice se držela o
posvícení v okolí Nového Města nad
Metují, kde si svobodné panny volily
svou královnu. Jednou to byla
rychtářovic dcera, podruhé konšelovic
a potřetí dcera obecního.  Vyvolená
královna kráčela v čele průvodu za
hudbou s ozdobeným černým
kohoutem. Někde kohouta vedl
mládenec přestrojený za královnu.
Následovali mládenci s dívkami a za
nimi teprve průvod. Královna měla
zavázané oči, dvě družičky ji uvedly do
kola, kde stál kohout připoutaný k
zemi. Podaly královně do ruky cep
ozdobený červenými pentličkami a
královna začala cepem kohouta tlouci.

Netrefila-li, šla na její místo další z
dívek. Která dívka kohouta zabila, byla
po celý rok královnou až do příštího
posvícení. Tato tradice se konala i o
svatbách, masopustní zábavě někdy i
o Velikonocích, také o poutích,
obžínkách či hodech.
Posvícení na Křivicku se „držívalo“
většinou začátkem října a po celé tři
dny se v hospodě hrálo až do rána.
Předcházely tomu domácí přípravy: již
ve čtvrtek před posvícením se porazil v
Křivicích kus hovězího dobytka, v
pátek se zabilo prase a každý větší
hospodář si dovezl domů čtvrtku piva.
Stávalo se kolikrát, že se i ve
slavnostních dnech z pondělka na
úterek hospodyně se služkou z
hospody vytratily, aby o půlnoci
podruhé zadělaly na čerstvé koláče.
Teprve v pozdějších časech se začaly
smažit koblihy. V sále hospody stávala
pec, na které bývalo vždy plno dětí.
Někdy na peci hráli muzikanti, někdy
na ni přespali, protože už dopoledne
museli hrát. Kolem oběda si
odpočinuli a od tří hodin odpoledne
začalo vše nanovo a tak to trvalo až do
úterního večera. V kostele se sloužilo
pondělní rekviem na paměť zemřelých
obyvatel obce. 

SVATÁ TEREZA (15. říjen)
Svatá Tereza kritizovala dění v
karmelitánském řádu. Založila odnož
tzv. „bosé karmelitány“ a společně s
přítelem karmelitánem Janem od
Kříže založili 17 ženských a 15
mužských klášterů. 
„Po svaté Tereze mráz po střechách

leze“
„Svatá Terezie zasazuje zimní okna“ 

SVATÝ HAVEL (16. říjen)
Byl patronem kohoutů, drůbeže, ale i
nemocných trpících horečkou. Tento
den nebyl u poddaných příliš oblíben,
nakolik se platily daně a vrchnosten-
ské dávky. 
„Svatý Havel do zelí zajel“
„Na Havla svatého poslední jablko 
a bramboru do pytle svého“
„Déšť na Havla, déšť na Vánoce“

SVATÁ HEDVIKA (17. říjen)
Svatá Hedvika Slezská byla od dětství
vychovávaná v benediktýnském
klášteře. Ve svých 13. letech porodila

manželovi Jindřichu I. dítě. Zakládala
špitály a kláštery, mimo jiné slavný
klášter cisterciánek ve slezské
Třebnici. Hedvika je patronkou
snoubenců a vyhnaných z vlasti.
Poznáte ji podle vyobrazení, kdy v
rukách svírá boty, protože podle leg-
endy chodila vždy bosa. 

„Svatá Hedvika medu do řepy
zamíchá“

SVATÝ LUKÁŠ (18. říjen)
Svatý Lukáš je patronem malířů,
sochařů, notářů a především lékařů.
Bývá zobrazován s býkem, nebo jak
maluje obraz Panny Marie. Kolem
Lukáše vznikly již ve středověku četné
lidové tradice: tzv. „Lukášovy lístky“.
Lístky se posvěcovaly a dávaly se
dobytku, aby byl lépe chráněn před
morem a neštěstím; přikládaly se
nevyléčitelně nemocným nebo ženám
při těžkém porodu. Lukášův svátek byl
významným dnem i pro hospodáře, byl
čas začít sklízet řepu. 
V tento den se v Týništi nad Orlicí
kolem roku 1642 konal podzimní jar-
mark. Býval pro celé okolí jakýmsi
svátkem a trval jako i jinde v Čechách
i několik dní. Na jarmarku nakupoval
sice jen malý počet obcí z úzkého
nezalesněného pásu podél Orlice, ale
scházeli se tu především kramáři s
nedostatkovým zbožím; řemeslníci,
kteří prodávali své zboží bez
cechovních předpisů a sjížděla se tu i
šlechta z okolí. Kolikrát se stalo, že se
návštěvníci při návratu z jarmarku
domů „z obtíženosti truňku seprali“. 

SVATÝ VENDELÍN (20. říjen)
Pocházel ze skotského královského
rodu a ve svých dvaceti letech podnikl
cestu do Říma. Po návratu se usadil v
Trevíru jako poustevník. Je patronem
pastýřů, sedláků a polí. Proto také
často nalézáme v blízkosti polí tolik
Vendelínových soch.
„Do svatého Vendelína má být doma

jetelina“

SVATÁ VORŠILA (21. říjen)
Voršila byla vůdkyní legendárních 11

000 panen, které šly společně na
smrt. Pravděpodobně však udělal
chybu písař, sice zapsal 11 000, ale
skutečně jich bylo pouze 11. O tom
historikové vedou dodnes spor. Voršila
je patronkou mládeže, učitelek,
vychovatelek, dobrého sňatku,
manželství a klidné smrti.  
„Na svatou Voršilu skliď zelí z pole
domů“
„Svatá Voršila zimu posílá“

25. říjen
V Třebechovicích pod Orebem se
konal trh s dobytkem a koňmi. 

SVATÝ JUDA A SVATÝ ŠIMON
(28. říjen)
Apoštol Juda měl tu smůlu, že ho lidé
zaměňovali za Jidáše a nezasvětili mu
žádný z kostelů. A Šimon podle
legendy zemřel tak, že ho židé
rozřezali pilou. Je patronem
dřevorubců, lesních dělníků, ochrán-
cem barvířů, koželuhů, tkalců a
zedníků. Tento den byl v lidové tradici
považován za začátek zimy.
„Šimona Judy, zima je všudy“ 

Noc z 29. na 30. 10.1917
Určitou tradici měly i události, při
kterých měly být pošlapány hodnoty
věřících v Podorlicku. Významným
symbolem věřících bývaly a doposud
jsou kostelní zvony, které častokrát
bývaly zabavovány pro válečný
průmysl. Tyto zvony se ale záhadně
ztrácely. Např. za I. světové války 1914
– 1918 došlo k nezdařené válečné
rekvizici zvonu z věže farního kostela
sv. Víta v Častolovicích. Z rozhodnutí
úřadů byl velký zvon zabaven, na věži
rozbit a připraven k odvozu.  Co se
stalo: kusy zvonů se v noci z 29. na
30. 10. 1917 záhadně ztratily. To
stateční místní zachránci kusy zvonu
převezli do Synkova a ve vší tichosti je
zakopali. Po válce byly kusy zvonu
nově přelity v ucelený zvon. 

Ing. Jana Galbičková,
z knihy Lidové zvyky a tradice

Podorlicka
Foto ze sbírky Libora KoldinskéhoInteriér kostela sv. Mikuláše 1940

rekvirované zvony 1940
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POJĎME VŠICHNI VOLIT! JE TO NEJEN NAŠE PRÁVO, ALE I ODPOVĚDNOST.

Všichni bychom chtěli mít opravené
chodníky, ulice, školu, moci sportovat
či vyrazit za kulturou. To nejmenší, co
proto můžeme udělat, je jít k volbám a
dát svůj hlas lidem, kteří nás a naše
zájmy budou co nejlépe zastupovat.
Volby – a zejména ty komunální - jsou
základním stavebním kamenem zas-
tupitelské demokracie. Díky nim se
všichni můžeme podílet na chodu
našeho městečka. Máme možnost
svým hlasovacím lístkem označit
svého zástupce, předat mu některé

pravomoci a pověřit ho, aby rozhodoval
v náš prospěch a prosazoval užitečné
projekty, na kterých nám záleží.
V Týništi se navzájem známe. Víme, co
je potřeba, co se povedlo a jakým
směrem je naopak potřeba
nasměrovat síly, aby se situace
zlepšila. Věřím tak, že nadcházející
komunální volby se budou v Týništi nad
Orlicí těšit přízni obyvatel a že se
dostaví do volebních místností v co
největším počtu. Právě v jednotlivých
obcích a městech se totiž „dělá politi-

ka“, jejíž výsledky jsou lidem nejblíže a
které přímo ovlivňují jejich každodenní
život. 
Přeji všem, aby měli při volbě šťastnou
ruku a zvolili správně. Jako Týnišťákovi,
kterému na městu a jeho obyvatelích
záleží, je mi líto, že se v nadcházejících
volbách rovněž nemůžu ucházet o
hlasy vás - voličů. Nelituji proto, že bych
snad měl málo práce nebo toužil po
funkcích. Byl bych ale rád, kdybych
mohl být blíže lidem v našem městě i
jejich každodenním potřebám a

pomáhat tam, kde je nejvíce potřeba.
Stál jsem o to přispět a pomoci, místo
mě však nakonec bohužel dostali
přednost nezávislí kandidáti. 
Přestože v zastupitelstvu města
nezasednu, budu mít nadále rozvoj a
potřeby Týniště stále na zřeteli. V rámci
svých kompetencí chci nadále
pracovat na tom, aby Týniště i celé
Rychnovsko mělo co nejlepší pod-
mínky k dalšímu rozvoji a aby zde
každodenní život byl co nejpříjemnější. 
Milí Týnišťáci, nezapomeňte na volby.
Přijďte hodit hlas těm, kteří jsou podle
vás nejlepší a povedou naše město
nejlépe. Já přijdu určitě. Podpořím ty,
kteří budou dobře reprezentovat zájmy
nás, obyvatel Týniště. Novým
zástupcům radnice pak vždy rád
podám pomocnou ruku, když budou
potřebovat mou radu či podporu. 

Ing. Karel Janeček

ŠANSONY ZNOVU
ZNĚLY VĚŽÍ 

Již počtvrté proběhl v neděli 14.
září ve vodárenské věži
Francouzský večer. Počtvrté zazněly
věží překrásné šansony v podání
dua Martiny Forejtkové a Kateřiny
Prokešové – Nos Dames a jejich
hostů. Zaznělo dvanáct písní a
publikum si vytleskalo několik
přídavků. Večerem procítěně
prováděl člen našeho spolku Adam
Prokeš. Vás, co jste dosud
nenavštívili Francouzský večer, si
dovoluji pozvat na příští rok, na
výroční - pátý. Určitě budete
nadšeni. Dámy se pokusí posunout
laťku ještě trochu výše, pokud to
ještě vůbec jde. 
Takže: „Au revoir v naší místní
Eiffelově věži v září 2015“. 

Foto a text Štěpán Tomašík,
Spolek přátel 

města Týniště nad Orlicí  
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PROJEKTY ELEKTROWINU POMÁHAJÍ VYSBÍRAT VÍC SPOTŘEBIČŮ

Největší český kolektivní systém pro
sběr a recyklaci starého elektra,
ELEKTROWIN, už za osm let své
činnosti vysbíral a předal k
ekologickému zpracování přes devět
milionů kusů vysloužilých spotřebičů.
Nepodařilo by se to bez aktivní
spolupráce všech občanů ani bez
nejrůznějších projektů, které informují
o možnostech zpětného odběru,
upozorňují na význam recyklace a pod-
porují domácnosti, které se chtějí
chovat ekologicky. 

ZAČÁTEK U DĚTÍ 

A MLÁDEŽE

ELEKTROWIN začíná už u dětí a
mládeže. Do nového ročníku vstoupil v
září 2013 projekt Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět. Dnešní děti začnou
jednou rozhodovat, jak se bude v
českých domácnostech i ve firmách
zacházet s odpadem a kolik se ho
vyprodukuje. Tento projekt si klade za
cíl umožnit jim, aby se v budoucnu
rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a
obcí se děti učí třídit odpad v rámci
projektu Zaskočte si pro radu, jak se
zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést
i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si
vyzkoušely, kam je správně odložit. 

HASIČI POMÁHAJÍ 
SOUSEDŮM I SOBĚ

Jeden z nejúspěšnějších projektů

ELEKTROWINu nese název Recyklujte
s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 800
sborů dobrovolných hasičů z celé ČR.
Pomáhají svým sousedům dopravit
staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde
je na nejbližší sběrné místo stále ještě
daleko. A to včetně velkých a těžkých
kusů, které kvůli obtížné manipulaci
dosud ležely někde v garáži nebo
kůlně, ve sklepě či na půdě. 
Princip projektu je jednoduchý,
zúčastněné SDH ve svých obcích
organizují sběrové dny, během nichž
občany buď sami navštíví, nebo určí
místo, kam lidé mohou svůj
elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto
projektu sbírají finanční odměny, které
jim pomáhají například získat chybějící
části vybavení.

KDE SPOTŘEBIČE
ODEVZDÁTE ZDARMA 
A JEŠTĚ S ODMĚNOU

ELEKTROWIN dělá všechno pro to,
abychom všichni měli odevzdání
spotřebičů k recyklaci pokud možno
pohodlné. Proto vytvořil hustou
sběrnou síť z více než 12 000 míst
zpětného odběru, kterou neustále
zkvalitňuje. 
Kromě sběrných dvorů měst a obcí
nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a
na dalších místech, ji doplňují také
možnosti odevzdávat spotřebiče při
vytipovaných akcích. Obvykle to bývá
navíc spojeno také s odměnou.

Tradičně úspěšné jsou například akce
pořádané společně s největšími
zoologickými zahradami pod
společným názvem S vysloužilci do
ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad
v určeném termínu mohou za
přinesený spotřebič získat slevu na
vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak
do stanice Recyklace. Premiérový
recyklační vlak jezdil na trase
Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech
pravidelných spojích denně. Cestující,
kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli
do sběrných košů odložit nepotřebný
spotřebič, příležitost k tomu měli také

přímo ve vybraných stanicích. Za ode-
vzdané elektro navíc každý získal
slosovatelný kupon s možností vyhrát
nový spotřebič.
Jedinečnou možnost umístit své letité

domácí pomocníky přímo do sbírek
Národního technického muzea dostali
loni účastníci zářijového Recyklačního
víkendu. Z přinesených spotřebičů,
které fungovaly také jako poukázka na
slevu ze vstupného, si odborníci z
muzea vybrali ty nejzajímavější, které
budou postupně vystaveny.  
Aktuální informace o akcích a termíny
jejich konání naleznete na www.elek-
trowin.cz.

Výstřelem startovací pistole poslal pan Kouba na trať rekordních 215 cyklistek a
cyklistů do krásného rána. Akce pořádaná městem se těší stále větší oblibě.
Startuje se ráno od městského úřadu, kde probíhá prezence a zaplacení
startovného, v jehož ceně je guláš na chatě Juráška a drobné občerstvení na
kontrolním bodě. Start je v Týništi nad Orlicí, odkud se jede směr Křivice a přes
oblíbený Přepyšák do Přepych, Opočna, Nového Města nad Metují a dále krásnou
přírodou do Pekla, kde je otevřený stánek s občerstvením. Potom již to je kromě
několika sjezdů stále do kopce. Lipí, Dobrošov, Česká Čermná, Borová a Olešnice
v Orlických horách. 
Na chatě nás čekal výborný hovězí
guláš a dostatek nápojů na uhašení
žízně. Po obědě přes Bohdašín,
Ohnišov, Dobrušku, Opočno a
Přepychy hurá domů. Zakončení
proběhlo na Bobkárně, kde byly
předány diplomy, pamětní medaile a
byla vylosována bohatá tombola od
sponzorů. K jídlu zde byla k
zakoupení vynikající grilovaná kuřata
a různé druhy nápojů. Poté
odpoledne pokračovalo volnou
zábavou s hudbou k tanci. 
Akce se povedla díky počasí a
kvalitní organizaci akce, za což patří
poděkování Jiřímu Vaňkovi, Láďovi
Poláškovi, Bohouši Forejtkovi a Petře
Čížkové. Takže se opět sejdeme příští
rok.

Pavel Nadrchal 
Foto Libor Stolín

32. ročník Cyklorallye Juráška opět rekordní
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Jsou místa, která utkví člověku v mysli i v srdci natolik, že je touží navštívit zas. Nebývá jich
mnoho, za to mohou být natolik vzdálená, že je člověk zvládne navštívit jen jednou, možná
dvakrát za život. Asi tak daleko je hora Sinaj v Egyptě. Až na její vrchol se může zájemce
vydat během putování Svatou zemí nebo i v průběhu pobytu u Rudého moře.
Na pláži hotelu vyhlášeného egyptského letoviska Sharm el Sheikh je možné slunit se při

třiceti i víc stupních v říjnu každý pobytový den. A co víc. Plavat nebo šnorchlovat v Rudém
moři je zde na denním pořádku. Výprava lodí do národního parku Ras Mohammed za
úžasnými korálovými útesy určitě stojí za řeč a hlavně za absolvování. Co však nabízí místní
delegát nebo přímo „travel agency“ v případě, že si turista s programem u moře nevystačí?
Například cestu na Gebel Musa. Gebel Musa, neboli hora Mojžíšova (jinak také hora Sinaj),
je posvátnou horou pro křesťany, židy i muslimy. Noční putování na její vrchol nabízejí snad
všechny místní cestovky. Je to přece ověřený business a zároveň úctyhodná výzva pro
příchozí z celého světa. Ještě, nežli se poutník vypraví na vrchol hory, může, chce-li, obdivo-
vat jinde jiná oslovující místa.

Třeba se vypravit na „nekonečnou“ cestu pouští ze Sharm el Sheikh do Káhiry, na
minimálně dvanáctihodinovou cestu autem tam a zpět, přes známý Suez. První setkání s
neuvěřitelným káhirským kolosem připomíná spíš babylon. Přesvědčí se člověk o opaku?
Příjezd k pyramidám je úchvatný. Mladý beduín hned nabízí své koně a průvodcovské
služby k projížďce sluncem rozpáleným saharským pískem a prachem mezi tajuplnými
královskými pohřebišti a kolem nepřehlédnutelné monumentální sfingy. Jedním z
mimořádných okamžiků je pak závěrečný sestup do nitra (cca 45 století) starých
faraónských staveb, kde člověk jakoby nechá své všední starosti… a pokračuje dál…

Koptská čtvrť ve velkoměstské Káhiře nabízí možnost zastavení a ztišení. Na místní
poměry se něco takového zdá téměř neuskutečnitelné, ale opak je pravdou. Následuje-li
před samotnou návštěvou úpěnlivé hledání této čtvrti v podání místního doprovodu, asi se
není čemu divit – vždyť hlavní egyptské město je vskutku ohromné (rozloha 453 km˛, počet
obyvatel celé aglomerace 17 290 000). Koptská čtvrť se nalézá ve Staré Káhiře, na místě
původní římské pevnosti Babylon. Právě v těchto místech stojí jeden z nejstarších a zároveň
nejkrásnějších kostelů v Egyptě – „visutý kostel“ ze 4. století. Byl vystaven na pozůstatcích
babylonského opevnění a je částečně zabořen do země. Místní koptský duchovní tudy
návštěvníky rád provází, jeho pozornost je mj. zacílena na vzácné ikony a prvokřesťanské
symboly. Jeho kolega zase ukazuje na fotografie koptského duchovního vůdce, kterého lze
později v útlých uličkách u jiného posvátného místa potkat. Dalším pozoruhodným místem
nedaleko je kostel sv. Sergia. Většina poutníků však směřuje do krypty Svaté rodiny pod
kostelem. Pozdní příchod? Zavřeno? Žádný problém! Místní kryptu rádi a hrdě ukazují.
Nějakou tu egyptskou libru však nutno si připravit. Krypta je údajným místem, kde žila
Svatá rodina po útěku do Egypta. 
Hlavním cílem putování pro mnohé poutníky nicméně zůstává již zmiňovaná hora Mojžíšova.

Cesta ze Sharmu k jejímu úpatí je poměrně dlouhá – cestuje se přes noc už od večerních
hodin, aby v brzkých ranních hodinách mohl nastat samotný výstup na vrchol. Autobus zas-
tavuje nedaleko kláštera sv. Kateřiny. Ten je ještě ponořen do tmy. Prohlídku jednoho z
nejstarších klášterů na světě (založen v 6. století), který ukrývá více než tři tisíce rukopisů a
dokumentů (klášter se proslavil tzv. Sinajským kodexem ze 4. století) a také keř maliník, o
němž se říká, že je stejného druhu jako keř, z něhož v ohni promluvil Hospodin k Mojžíšovi,
absolvují návštěvníci až po sestupu. Beduíni jsou připraveni k doprovázení i příhodnému výk-
ladu. Kdo touží po dobrodružné jízdě na velbloudu, ať nezaváhá, v horní části se pokračuje už
jen po svých. „Camel, camel“, ozývá se ze všech stran. Je zapotřebí dát si pozor na případnou
srážku s tímto velkým zvířetem. Poutník by se mu ve tmě zapletl pod nohy coby dup.
Beduínské kiosky po cestě nabízejí občerstvení i suvenýry a zároveň oázu pro případné
vydechnutí. Někdy lze během nočního výstupu pozorovat nádherně svítící měsíc a hvězdy a
vždy světélka baterek putujících návštěvníků z mnoha koutů světa. Mnozí putují na vrchol
(vysoký 2285 m) za úžasným východem slunce. Podle tradice je hora zřejmě totožná s horou
Choréb, kde prorok Mojžíš strávil 40 dnů a obdržel od Hospodina desatero. 
Zůstat pak v tichosti na samotném vrcholu, téměř osamocena, ale zároveň v úzkém spo-

jení se všemi, které jsem vzala s sebou, je pro mě vrcholem celého putování a dalším
splněným přáním. Člověk (si) však může plnit přání i kdykoliv jindy, dokonce každý všední
den. Tedy, ať toto putování za všechny blízké i potřebné (a s nimi) neskončí už po návratu,
ať pokračuje stále dál…                                                                            Veronika Čepelková

foto: autorka/archiv autorky

Pozvánka na
„Týnišťskou desítku“
Tradičně se ve sváteční den – úterý 28. října 2014 - poběží 23. ročník
silničního běhu „Týnišťská desítka“ (10 km). Závod je zařazen do seriálu
„Velká cena východočeské oblasti“. Loňského ročníku se zúčastnilo
rekordních 253 vytrvalců. Vypsáno je opět osm kategorií mužů, žen a
veteránů. Pořadatelé z atletického oddílu připravili odměny za překonání
traťových rekordů, které drží Josef Pomikálek časem 31:07 min. (1999) a
Anna Pichrtová časem 34:18 min. (2001).                       Součástí sportovní
akce budou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže běžecké závody
předškolních dětí až staršího žactva od 9 hodin. Minulý rok se závodu
zúčastnilo 47 dětí.
Prezence závodníků v tělocvičně U Dubu začne v 8.30 hodin. Hlavní závod
bude odstartován v 10.30 hodin.
Na tento závod zveme širokou sportovní veřejnost.

Václav Goldbach a Ing. Jiří Tyahur,
SK Týniště nad Orlicí – oddíl atletiky

Petrovická
Svatovavřinecká pouť

Pozvánka na 1. 
petrovické vinobraní

Ten, kdo byl 9. srpna v Petrovicích, jistě aspoň na chvíli navštívil
Svatovavřineckou pouť, kterou uspořádaly místní organizace Občanské
sdružení Za rozvoj Petrovic  ve spolupráci se Sportovním klubem,
Mysliveckým sdružením a Jezdeckým klubem Briliant. Vše proběhlo  za pod-
pory Královehradeckého kraje pod záštitou Ing. Karla Janečka, náměstka
hejtmana, který se akce osobně zúčastnil. Finanční podpora přišla i z města
Týniště nad Orlicí a od místních sponzorů. Touto cestou jim srdečně
děkujeme.

Akci zahájila dechová hudba Týnišťská osmička. Jako již tradičně, v
rámci této akce proběhla soutěž o nejlepší koláčky, které napekly místní
hospodyně. Porota neměla jednoduchou práci, všechny vzorky byly
výborné. Přesto bylo nutné rozhodnout o prvních třech místech.
Rozhodnutí poroty nakonec tlumočil její předseda René Kalina. Jako nový
obyvatel Petrovic se aktivně zapojil do dění v obci a věříme, že jeho osoba
bude přínosem pro celou obec i v dalších letech. Nejlepšími byly
vyhodnoceny koláčky paní Šklíbové. Na druhém místě se umístila paní
Kumpoštová a na třetím místě paní Kubánková. Byly jim předány ceny,
které se v kuchyni jistě uplatní.
Pro děti, a nejen pro ně, zatančil a zazpíval folklorní soubor Barunka z České
Skalice. Připravil si též soutěže, kterých se ale zúčastnily jen děti. Dospělým
se nějak nechtělo vstávat od stolů plných dobrého jídla a pití, jenž pro
návštěvníky připravil místní sportovní klub. O program pro děti se postarala
Markéta Píšová, která je nepostradatelnou personou při každé petrovické
akci. Mimo jiné zapůjčila pro děti na svezení koně ze své stáje. Markéta se
pravidelně zapojuje do příprav akcí společenského života obce, zejména
těch, co jsou určeny našim nejmladším obyvatelům. Jmenujme aspoň
Barborky a Dětský karneval. Před místním publikem si zahráli i domácí
Martina Kumpoštová na saxofon se skupinou Band-a-Ska a Jirka Haken za
bicími se seskupením  Hana a Jana. Jako pohlazení na duši zapůsobilo,
zvláště pro dříve narozené rockery, unplug vystoupení Luboše Pospíšila.
Závěr pak patřil skupině RAJ, která hrála na večerní zábavě. Celou akci s
pestrým programem, jenž se místním opět podařila zrealizovat s velmi
omezeným rozpočte, slovem provázela PhDr. Zita Suchánková.

Rádi bychom všechny pozvali na další akci, První petrovické vinobraní.
Uskuteční se v sobotu 27. září v obecním domě v Petrovicích a jeho
přilehlém okolí. Nebude chybět ochutnávka vín z různých vinařství, vinný
burčák a na neutralizaci účinků alkoholu pečená kýta. Ve stánkovém prode-
ji pak najdete další laskominy a předměty pro radost i užitek. Vše zahájí
historický průvod vsí vedený skupinou historického šermu. Na
improvizovaném podiu vás čeká hudební produkce i šermířská klání. Večer
můžete posedět v obecním domě při víně a lidových písničkách.

CESTA NA SINAJ
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TJ SOKOL TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
PŘEDSTAVUJE SVÉ ODDÍLY

Vážení čtenáři,
v týdnu od 15. září začala poprázdninová činnost všech našich oddílů.
Dovolte mi proto představit vám jednotlivé oddíly naší TJ Sokol Týniště
nad Orlicí a pozvat vás, či vaše děti, do některého z nich. 

Oddíl „RODIČE A DĚTI“ – cvičební hodina: úterý 17.00-18.00
Malí sokolíci ve věku 2-4 roky cvičí (v doprovodu svých rodičů či prarodičů)
pod vedením cvičitelek Jarušky Šedové, Věrky Holánkové a od letošního
roku i Lenky Otavové. Během jejich cvičební hodiny zní tělocvičnou
dětské říkanky a písničky, při kterých se dětem cvičí nejlépe a získávají
tím i smysl pro rytmus. Děti se naučí nebát se a cvičit na nářadí a s
jednoduchými cvičebními pomůckami formou hry.

Oddíl „PŘEDŠKOLÁCI“ – cvičební hodina: pondělí 16.00-17.00
Rozmanité cvičební hodiny čekají i na 4-6leté děti, které cvičí již samy bez
svých rodičů. Cvičitelky Jaruška Ullwerová a Martina Köhlerová často
připravují tematicky zaměřené hodiny, kdy jeden námět provází děti od
prvotního zahřátí přes rozcvičku, hlavní náplň hodiny až k závěrečné
relaxaci. Děti tak např. „zamykají les“, vydávají se na „cestu na Severní
pól“, při hrátkách se starými novinami zažijí „zimní radovánky“ či se při
cvičení s overbally promění v „pejsky s míčem“. Děti cvičí na nářadí, hrají
různé hry, pronikají do základů atletiky a gymnastiky a věnují se i jemné
motorice. 

Oddíl „ŽÁKYNĚ“ – cvičební hodina: čtvrtek 16.30-17.30
Tento oddíl navštěvovaly dříve jen dívky z I. stupně ZŠ. Od loňského roku
došlo ke změně. Z důvodu zájmu o cvičení i starších cvičenek se oddíl
rozrostl a nyní ho navštěvují děvčata ve věku 6-13 let. Cvičitelky Pavla
Vlčková a Lída Říhová připravují pro děvčata pestré cvičební hodiny. Dívky
cvičí na nářadí, hrají míčové, pohybové a netradiční hry, cvičí si postřeh a
hbitost a seznamují se s prvky aerobiku. 

Oddíl „ŽÁCI“ – cvičební hodina: čtvrtek 17.30-18.30
O všestranný pohybový rozvoj žáků se starají cvičitelé Mirek Cibula a Petr
Kolář. Při různých sportovních hrách a aktivitách jsou chlapci vedeni a
motivováni k podávání co nejlepších výkonů a důraz je kladen i na slušné
chování a smysl pro fair play. I tento oddíl se v loňském roce rozrostl o
cvičence z II. stupně ZŠ, což je dobrou vizitkou cvičitelů, kteří si žáky ve
svém oddíle udrží.

Oddíl „GYMNASTIKA ŽÁKYNĚ“ – cvičební hodina: pondělí 17.15-19.00
Tento oddíl pracuje v naší jednotě čtvrtým rokem. Vedou ho naše
cvičitelky Renata Brandejsová a Renata Pýchová. Cvičenky ve věku 6-11
let se po řádné rozcvičce a protažení všech svalových skupin věnují
hlavně základním prostným gymnastickým cvikům.

Oddíl „POHYBOVKA ŽENY“ – cvičební hodina: středa 19.00-20.00
Švihadla, stuhy, obruče, overbally – to jsou cvičební pomůcky, které ve
svých hodinách hojně využívají cvičenky ze ženského oddílu. Patří sem
ale i trocha aerobiku, posilování, zdravotního tělocviku a tance – vše
přiměřeno věku cvičenek. Sestry Maruška Šmídová a Jana Horská
připravují pestré hodiny, o které je ze strany cvičenek velký zájem. 

Oddíl „FIT PRO ŽENY“ – cvičební hodina: středa 20.00-21.00
Pod vedením cvičitelek Pavly Koukolové a Blanky Malé se mladší ženy
věnují stepaerobiku, pilatesu a kalanetice. Posilují a protahují všechny
svalové skupiny, čímž zpevňují a hezky si formují svá těla. Ke cvičení
nezřídka používají i různá náčiní a cvičitelky připravují i netradiční
cvičební hodiny mimo tělocvičnu.

Oddíl „KONDIČNÍ CVIČENÍ“ – cvičební hodiny: pondělí 19.00-20.00
Kondiční posilovací cvičení pro ženy je hlavní náplní cvičebních hodin v
tělocvičně U Dubu. Od letošního roku si můžete přijít „dát do těla“ pouze
jednou týdně a to v pondělí, nově pod vedením cvičitelky Moniky
Koubové, která se bude střídat s Lídou Šimerdovou.

Oddíl „GYMNASTIKA“ – cvičební hodina: úterý 18.00-19.30
Cvičenci do tohoto oddílu musejí projít „výběrovým řízením“ cvičitele
Mirka Cibuly. V hodinách se pak věnují řádné rozcvičce, všeobecné
gymnastice na nářadí a s náčiním a strečingu.

Oddíl „MUŽI“ – cvičební hodina: úterý 19.30-21.00
Cílem tohoto oddílu je rozvoj veškerých pohybových dovedností za
udržení tělesné a duševní svěžesti všech cvičenců pod bedlivým dohle-
dem Mirka Cibuly. Po úvodní posilovací části je druhá polovina hodiny
věnovaná všestranným aktivitám a kolektivním hrám. I tento oddíl
několikrát do roka vyráží za neobvyklými „cvičebními“ aktivitami mimo
tělocvičnu.

Oddíl „SENIOŘI = VĚRNÁ GARDA“ 
– cvičební hodina: středa 17.00-18.00
O naše nejstarší cvičence a členy naší TJ se
pečlivě starají cvičitelky Zuzana Hanušová, Kyca
Malá a Libuška Nováková. Při jejich cvičení už
nejde o formování postav, ale o posilování
oslabených a protahování zkrácených svalových
skupin, udržování pohyblivosti kloubů a nácvik
správného dýchání. Cílem je udržení kondice,
správné držení těla a zpomalení projevů stárnutí.
Tento oddíl se pravidelně věnuje nejen cvičebním
aktivitám, ale i kultivaci duševní stránky svých
svěřenců zajímavým kulturním programem, o
jehož náplň se obětavě stará sestra Libuška
(výstavy, besedy, návštěva divadla, knihovny).

Toto je kompletní nabídka našich jedenácti oddílů.
Pokud máte chuť, přijďte mezi nás, cvičitelky a
cvičitelé vás rádi na svých hodinách přivítají.

Martina  K ö h l e r o v á
náčelnice TJ Sokol Týniště nad Orlicí
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První setkání Věrné gardy TJ Sokol po prázdninách se uskutečnilo v
krásném prostředí Muzea kočárků paní Ing. Jany Galbičkové .
Obdivovaly jsme celou expozici a zavzpomínaly jsme na naše dětství,
mládí a období, kdy jsme byly přešťastné a radovaly se se
svými dětmi. Paní Jana nás přijala velkoryse, vstřícně a
provedla nás s báječným slovním doprovodem svou
expozicí. Měly jsme i možnost vyzkoušet si
klobouky i povozit kočárky, což přivodilo úsměvy a
spokojenost s pořádanou akcí. 
Děkujeme paní Janě Galbičkové, jak přispívá ke
zviditelnění našeho města, jejímu zápalu a
krásnému, tvůrčímu přístupu ke své práci. Jen by
potřebovala rozšířit své prostory, aby se daly
zviditelnit všechny krásné věci z minulých dob,
kterých má mnoho a stále přibývají. Děkujeme i za
výbornou kuchařku, z které již čerpáme.
Přejeme Vám, milá Jano, ať se daří, bylo nám s Vámi velmi
příjemně.                                      

Mgr. Libuše Nováková

Vážení návštěvníci,

Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o.s., – provozovatel Muzea
historických kočárků, Mírové náměstí 234, Týniště nad Orlicí si

vás dovoluje informovat o omezení provozu Muzea
kočárků v zimním období. 

Od 1.10.2014 do 30.4.2015 je muzeum otevřeno
pouze po telefonické dohodě na telefonním čísle:
725 015 010.

Zároveň děkujeme všem za podporu, dárcům za
pěkné příspěvky a návštěvníkům přejeme mnoho

krásných vzpomínek na naše muzeum. A protože se
muzeum díky vám a vašim darům významně rozrostlo,

připravujeme rozšíření stávající muzejní expozice i do
půdních prostor. Prostory muzea v zimním období bude

využívat občanské sdružení Podnikatelský klub pro svou
spolkovou činnost. 

NÁVŠTĚVA MUZEA KOČÁRKŮ 

„Dámská jízda“ maminek z MC Ratolest V muzeu je odvoleno dotýkat se, hrát si… 

Oblékat se do historických kostýmů … A vzpomínat na staré dobré týnišťské časy ….


