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Vážení spoluobčané,
s  rozjíždějícím rokem je mou 

povinností veřejnost poinformo-
vat o  tom, co pro město a  okolí 
připravujeme především po strán-
ce investiční. Samozřejmě to úzce 
souvisí s  rozpočtem na rok 2019, 
jehož návrh schválilo prosincové 
zastupitelstvo. Návrh byl konci-
pován jako schodkový s  určitou 
predikcí ke stavu k poslednímu dni 
roku. Ta se ukázala nejen správná, 
realita nakonec mile potvrdila, že 

v  letošním roce budeme pracovat 
s  rozpočtem přebytkovým. Ten 
bychom rádi ještě posílili úvěrem 
směřujícím právě do letošních 
i  budoucích investic. O  tom však 
bude rozhodovat až první letošní 
zastupitelstvo na jaře.

Čím bychom se hlavně v  letoš-
ním roce chtěli zabývat jako hlavní 
investicí? Jde o  rekonstrukci kři-
žovatky ulic Turkova a  Mostecká. 
Tato akce se usilovně připravuje 
již dva roky a bývalé zastupitelstvo 
v  této souvislosti schválilo výkup 
nemovitosti (bývalý Fotocom), 
která bude odstraněna. Jako nej-
důležitější k  tomu uvedu, že celý 
prostor se otevře a rozšíří a tím po-
chopitelně bude posílena bezpeč-
nost a dnes chybějící přehlednost. 
Dojde celkově k novému dopravní-
mu řešení křižovatky a hned vedle 
vznikne parkoviště, které určitě 
uvítají především návštěvníci dět-
ských lékařů. Celá stavba zahrnuje 
výměnu kanalizační i  vodovod-
ní infrastruktury a  pochopitelně 

kompletně nový živičný kryt. Tato 
investice je součástí dopravní kon-
cepce ve městě a má přímou sou-
vislost s  budoucím mimoúrovňo-
vým křížením železnice v místech 
poblíž vodárenské věže.

Mezi další nemalé investice bude 
v letošním roce patřit dlouho oče-
kávaná rekonstrukce kuchyně na 
základní škole. Myslím, že je na-
prosto správné, že vznikne nové 
moderní pracoviště, jelikož sou-
časný stav je skutečně již dlouho za 
zenitem a možné kontroly z hygie-
ny by jej pravděpodobně brzy dále 
v provozu nenechaly.

Ve hře jsou pochopitelně stá-
le cyklostezka z  Týniště do Kři-
vic a  lesopark Voklik, kde město 
čeká na výsledek přidělení dotace. 
Je samozřejmostí, že se projekč-
ně s  předstihem připravují i  další 
projekty, které budou v  dohlednu 
aktuální. Tady například uvedu 
rekonstrukci budovy základní 
umělecké školy, která je nyní zále-

žitostí projektantů. Musím se zmí-
nit i  o  pokračování výměny lamp 
veřejného osvětlení, kde se letos 
bude dělat druhá etapa. V průběhu 
roku vybudujeme plánovaně další 
nová parkovací místa. Ještě bych 
chtěl také uvést, že firma ČEZ bude 
u nás i v okolních obcích pokračo-
vat s  ukládáním kabelů do země 
a rušit sloupy, s čímž pochopitelně 
souvisí i  naše projekční připrave-
nost na následnou obnovu komu-
nikací či chodníků.

A  tak bych asi mohl detailně-
ji pokračovat dále, což si myslím 
není až tak potřeba. Jsem pře-
svědčený, že pracujeme z pohledu 
investic s  rozpočtem řádně a pro-
myšleně. K  tomu je určitě nutné 
dodat, že prostředků nebude asi 
nikdy takový dostatek, aby se moh-
lo udělat úplně vše a hlavně rychle. 
Těch faktorů, které hrají proti nám, 
je bohužel nemálo a já věřím v po-
chopení všech reálně smýšlejících 
občanů.

Libor Koldinský – starosta

SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2017821/SOSBVB/01 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena společností Energomon-
táže Votroubek, s.r.o., Jiráskova 
318, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou a budoucí povinná Město Tý-

niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IE-
12-2007573/SOBS VB/01 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena Ing. Luborem Čáslavkou 
a  budoucí povinná Město Týniš-
tě nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

3. Vydání souhlasu s umístěním sta-
vebního objektu - přístavba pro-
dejny p. Kopeckého, na hranici 
pozemku p.č. 109 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí ve vlastnictví města, za 

předpokladu splnění všech poža-
davků vyplývajících ze stavebního 
zákona.

4. Vydání souhlasu s možností vyu-
žití parkovacích míst ve vlastnictví 
města v  docházkové vzdálenosti 
do 300 m od připravované pří-
stavby prodejny p. Kopeckého na 
pozemku p.č. 108 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí.

5. Uzavření dvou smluv o právu pro-
vést stavbu „PPO Albrechtice nad 
Orlicí, mobilní hrazení“ s  firmou 
Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské před-
městí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 
70890005 a ukládá starostovi měs-
ta smlouvy podepsat.

6. Příspěvkové organizaci Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v platném znění, § 32 odst. 
3 čerpání fondu odměn.

7. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orli-
cí žádost o  schválení snížení od-
pisového plánu o  částku ve výši 
34 014,00 Kč. Po úpravě bude od-
pisový plán pro rok 2018 ve výši 
422 814,00 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum města Týniště nad 
Orlicí žádost o  schválení limitu 
mzdových prostředků o  částku 
17 000,00 Kč z důvodu čerpání sta-

Usnesení č. 3
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 17.12.2018
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rých dovolených. Po úpravě bude 
limit mzdových prostředků pro 
rok 2018 ve výši 1 209 115,00 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
žádost o povolení přesunu položek 
v rozpočtu 2018.

10. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu, Týniště nad Or-
licí žádost o  vyřazení nefunkční 
pračky.

11. Vyplacení odměny pro ředitelku 
příspěvkové organizace Mateřská 
škola – Město Týniště nad Orlicí.

12. Rozpočet pro rok 2019 příspěv-
kové organizaci Mateřská škola 
– Město, Týniště nad Orlicí, Ma-
teřská škola - U  Dubu Týniště 
nad Orlicí, Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad  Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

13. Střednědobý výhled rozpočtu pro 
rok 2020 a 2021 příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola – Město, 
Týniště nad Orlicí, Mateřská ško-
la - U  Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Orlicí, 
Základní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí, Dům dětí a  mláde-
že, Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

14. Limit mzdových prostředků pro 
rok 2019 příspěvkové organizaci 
Mateřská škola – Město Týniš-
tě nad Orlicí, Mateřská škola - 
U Dubu Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

15. Odpisový plán pro rok 2019 pří-
spěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město Týniště nad Orlicí, 
Mateřská škola - U Dubu Týniště 
nad Orlicí, Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a mládeže, Týniště nad Orli-
cí, Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, Služ-
by města Týniště nad Orlicí.

16. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Or-
licí v souladu s ustanovením § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního fondu v rozpočtovém 

roce 2019 do výše 30 000 Kč na 
pořízení drobného dlouhodobé-
ho hmotného majetku od 3 000 
Kč do 40 000 Kč pro školní jídel-
nu.

17. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orli-
cí v  souladu s  ustanovením § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního fondu v rozpočtovém 
roce 2019 do výše 30 000 Kč na 
pořízení drobného dlouhodobé-
ho hmotného majetku od 3 000 
Kč do 40 000 Kč.

18. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
v  souladu s  ustanovením § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního fondu v rozpočtovém 
roce 2019 do výše 196 561 Kč na 
nákup knih a pořízení drobného 
dlouhodobého hmotného majet-
ku od 3 000 Kč do 40 000 Kč.

19. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí v sou-
ladu s  ustanovením § 30 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu v  rozpočtovém roce 
2019 do výše 60 000 Kč na dovy-
bavení kulturního domu.

20. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o  schválení snížení odpisového 
plánu o  částku ve výši 1 501 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
pro rok 2018 ve výši 949 268 Kč.

21. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí žádost 
o schválení vyřazení majetku.

22. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s  ustanovením § 31 zákona 
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do částky 50 000 Kč na 
financování údržby a  oprav me-
chanismů.

23. Nákup daru na kulturní akci Ples 
fotbalistů konanou dne 1. 2. 2019 
ve výši 2.500 Kč a  na pingpon-
gový turnaj Indian Open dne 
26. 1. 2019 ve výši 2.500 Kč.

24. Územní studii Týniště nad Orlicí 
– zastavitelné plochy Z71 a Z72 ve 
Štěpánovsku, vypracovanou Ing. 
arch. Pavlem Kramářem.

25. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
části pozemku par.č. 1596 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí na zahrádku 
s pí M. Š. ze dne 9. 1. 2018 o cel-
kové výměře 200 m2 pro V. Š., trv. 
byt. *** od 01. 01. 2019. Jedná se 
o  rozšíření dalšího nájemce této 
smlouvy, stávající nájemce zůstá-
vá nezměněn.

26. Návrh odboru správy majetku na 
omezení stání motorových vo-
zidel v  části ulice Havlíčkova od 
Čapkovy ulice za č.p.280 v období 
od 1. 11. do 31. 3. a pověřuje ve-
doucího odboru správy majetku 
k zajištění tohoto opatření.

B) Bere na vědomí:
 

1. Vyjádření příspěvkové organizace 
Mateřská škola U  Dubu k  proto-
kolu o  provedené veřejnosprávní 
kontrole.

2. Vyjádření příspěvkové organiza-
ce Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí k  protokolu o  provedené 
veřejnosprávní kontrole.

3. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v Kulturním cen-
tru města Týniště nad Orlicí.

4. Protokol Krajské veterinární sprá-
vy o  provedené kontrole v  pří-
spěvkové organizaci Základní ško-
la Týniště nad Orlicí.

5. Výroční zprávu o činnosti Základ-
ní umělecké školy v  Týništi nad 
Orlicí ve školním roce 2017/2018.

D) Zamítá

1. Žádost paní E. M., bytem ***, Tý-
niště nad Orlicí o postavení pergo-
ly u bytového domu ul. ***.
 

A) Schvaluje:

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřej-
ných službách v  přepravě cestu-
jících ve veřejné linkové osobní 
dopravě k  zajištění městské au-
tobusové dopravy v  Týništi nad 
Orlicí mezi městem Týniště nad 
Orlicí a spol. AUDIS BUS, s.r.o., 
Rychnov nad Kněžnou.

2. Nákup daru na kulturní akci 
Ples pracujících konanou dne 
12. 1. 2019 ve výši 2.500 Kč.

3. Záměr pronájmu části střechy 
budovy čp. 28 v  k.ú. Rašovice 
u  Týniště nad Orlicí za účelem 
umístění zařízení anténního sys-
tému a  technologie pro poskyt-
nutí internetového pokrytí obce 
Rašovice.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
H. P., bytem ***, na období od 
1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 za pod-
mínky úhrady splátek dle splát-
kového kalendáře a  pohledávky 
za místní poplatky.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o  provedené veřejno-
správní kontrole v  příspěvkové 
organizaci Služby města Týniště 

nad Orlicí vč. vyjádření ke kon-
trole.

2. Informaci o uhrazení nákladů ří-
zení ve výši 11 200 Kč žalobci Ing. 
Tomáši Walterovi za zastavené 
řízení v žalobě u Krajského sou-
du v Hradci Králové na ochranu 
proti nečinnosti správního orgá-
nu. Rozpočtové opatření bude 
předloženo k projednání ZM.

3. Jmenování velitele Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Týniště 
nad Orlicí pana Filipa Šimona od 
7. 1. 2019.

4. Dodatek k  dohodě o  členství 
v  JSDH ve spojení se jmenová-
ním velitele JSDH.

5. Informaci, že v  roce 2018 bylo 
z  důvodu prekluze nedoplat-
ků dle § 160 odst.1, zákona 
č.280/2009 Sb., daňový řád, ode-
psáno na místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a  odstraňování komunálních 
odpadů 14 910 Kč.

6. Informaci, že v roce 2018 bylo dle 
§ 155 odst. 7, zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, odepsán přepla-
tek z  osobních daňových účtů 
poplatníků na místním poplatku 
za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a  odstraňování komunál-
ních odpadů 24 217 Kč, z důvodu 
nepožádání daňových subjektů 
o vrácení vratitelných přeplatků, 
který se stává příjmem rozpoč-
tu.“

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM žádost Základní 
školy Týniště nad Orlicí o vyřaze-
ní drobného dlouhodobého ma-
jetku a materiály z  inventarizace 
majetku ZŠ, která probíhala v ob-
dobí od září do listopadu 2018.

T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Paštika J.

2. Projednat v ZM poskytnutí indi-
viduální dotace z rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí pro rok 2019 
v  radou doporučené výši 30 000 
Kč pro žadatele RG RYCON, z.s., 
se sídlem Kollárova 1714/1, Hra-
dec Králové.

T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Paštika J.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje 
jsou z dokumentu vypuštěny s ohle-
dem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. Originál usnesení je k nahléd-
nutí v kanceláři tajemníka MěÚ Tý-
niště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 4
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 07. 01. 2019



Tuto službu využijí běžní žada-
telé, kteří potřebují vybudovat vo-
dovodní či kanalizační přípojku, 
případně jen potřebují vědět, jak 
daleko je vodovod či kanalizace od 
jejich pozemku. Určitě ji přivítají 
projektanti, kteří u nás žádají o vy-
jádření častěji.

Vyjadřovací portál, který je pří-
stupný z  webových stránek spo-
lečnosti www.aquark.cz, umožňuje 
pohodlné zadávání elektronických 

žádostí o vyjádření. Samotné zadá-
ní žádosti probíhá v  pěti krocích. 
Žadatel zde doplní svoje kontaktní 
údaje, důvod žádosti a  zájmovou 
lokalitu. Po úspěšném zadání žá-
dosti dorazí žadateli potvrzovací 
email, ve kterém je shrnuta  jeho 
žádost s uvedením čísla jednacího. 
Registrovaní žadatelé potom bu-
dou moci využívat určité výhody 
spočívající v  předvyplnění údajů 
o žadateli či zobrazení sítí v mapě 
u zájmové lokality.

To, co již žadatel nevidí, je spe-
cializovaný software, ve kterém 
referentka vyjadřování podané žá-
dosti eviduje, zpracovává a ze kte-
rého hotové vyjádření odesílá na 
emailovou adresu žadatele. Oproti 
předchozímu způsobu, kdy každé 
vyjádření bylo sestavováno za po-
moci šablon v textovém editoru, to 
je velký krok kupředu. V dohledné 
době bude možné některé typy žá-
dostí zpracovat plně automaticky, 
kdy hotové vyjádření odejde žada-

teli na email v  řádu desítek minut 
až hodin.

„Vyjadřovací portál minimalizu-
je nedostatky při zadávání, snižuje 
pravděpodobnost chyby či omylu 
díky rozsáhlé automatizaci, šetří 
náklady a  zrychluje přístup k  po-
třebným informacím“, dodal Bc. 
Jakub Dragoun, vedoucí zákaznic-
kého centra.

Advent – čas, kdy jsou si naše 
srdce blíž snad více, než kdy jindy. 
Čas, kdy si uvědomujeme a bytost-
ně prožíváme význam slov jako 
sounáležitost, blízkost a laskavost.

Sboreček 1. stupně a  děti z  5.C 

ZŠ Týniště nad Orlicí přišly potěšit 
svým vánočním zpíváním a  mu-
zicírováním babičky a  dědečky 
z Geriatrického centra Týniště nad 
Orlicí.

Koncert byl pro všechny zúčast-

něné vzájemným duchovním ob-
darováním. Na závěr vystoupení 
předaly děti všem posluchačům 
papírové andělíčky vyrobené žáky 
druhého stupně.

Ve tvářích všech, jak malých, tak 

velkých, se zrcadlila radost i dojetí, 
neboť setkání se zralou generací 
je pro nás všechny, a  zejména pro 
naše děti, nesmírně obohacující.

Mgr. Oldřiška Kindlová a Mgr. 
Petra Ptáčková
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AQUA SERVIS SPUSTIL VYJADŘOVACÍ PORTÁL

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 19. 12. V GERIATRICKÉM CENTRU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

POZVÁNKA
Úprava křižovatky 
Mostecká a Turkova 
Týniště nad Orlicí

VEŘEJNÁ PREZENTACE
27. 2. 2019 | 17:00 HOD | KULTURNÍ DŮM

Starosta města Týniště nad Orlicí zve 
občany na veřejnou prezentaci akce  Úprava 
křižovatky Mostecká a Turkova Týniště nad 
Orlicí za přítomnosti hlavního projektanta 
stavby. Prezentace se uskuteční  v malém 
sále Kulturního domu Týniště nad Orlicí.
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Dne 6.  prosince  2018 se 13 na-
šich dětí zúčastnilo ve 4 družstvech 
2. ročníku celorepublikové soutěže 
AUTO JEDE v  Dobrušce, kterou 
pořádala Střední škola – Podorlic-
ké vzdělávací centrum z  Dobruš-
ky.  Jedná se o  roboticko-kon-

strukční soutěž, ve které musí max. 
tříčlenná družstva ze základních 
nebo středních škol navrhnout, 
vyrobit, odprezentovat a na závod-
ní dráze předvést svoje originální 
autíčko, které musí projet určenou 
drahou za pomoci snímačů čar. 

Odborná komise zhodnotila nejen 
čas projetí dané dráhy, ale i  kon-
strukční a  designové řešení auta, 
jeho rozměry a  prezentační list, 
který muselo mít každé družstvo 
vyhotovený. V kategorii základních 
škol jsme obsadili první 4 místa! 

V  konkurenci se středoškoláky by 
se dvě naše družstva umístila na 6. 
a 7. místě! Fantastický úspěch! Klu-
kům moc děkujeme - jsou úžasní 
a našimi vítězi jsou úplně všichni!

Y. Ronzová

NOVINKY Z TÉKÁČKA
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s živou kapelou Filipa Koláře 

jaro 2019 
                             

              
                        
   
   
                                            

 v malém sále Kulturního domu (Tyršovo nám. 478, Týniště n.O.) vždy  
Více informací v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 

kc.tyniste.cz 
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■ Dne 5.  12.  2018 
v  10:20 hod. bylo 
strážníky Městské 
policie Týniště 
nad Orlicí řeše-
no v  ulici Kpt. V. 
Opatrného uklá-
dání odpadu 

mimo vyhrazené místo resp. ná-
doby na odpad. Zmíněné porušení 
vyhlášky města bylo s  původcem 
projednáno pokutou příkazem na 
místě.

■ Dne 7.  12.  2018 v  17:10 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
zaměstnance nádraží ČD Týniště 
nad Orlicí, že zde došlo ke rvačce. 
Na místě bylo zjištěno, že aktéři 
potyčky z místa utekli před příjez-
dem strážníka a hlídky policie ČR. 
K újmě na zdraví či majetku nedo-
šlo.
■ Dne 9.  12.  2018 v  00:05 hod. 
byli strážníci MP kontaktováni 
návštěvnicí Kurzu společenského 
tance v  Kulturním centru, že zde 

došlo ke rvačce, na místě zasahuje 
hlídka Policie ČR a žádá o pomoc. 
Následně byla provedena asistence 
při dokončení zákroku a poskytnu-
ta pomoc při převozu zajištěných 
osob na Protialkoholní záchytnou 
stanici v Hradci Králové. Událost je 
v šetření Policie ČR.
■ Dne 13.  12.  2018 v  14:11 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatele města o  dopravním 
přestupku, jehož byl svědkem. Při 
jízdě ulicí T.G. Masaryka mu řidič 

druhého vozidla nedal přednost 
v  jízdě, čímž vznikla kolizní situa-
ce. Věc je v šetření městské policie. 
Jsou prováděny úkony ke zjištění 
totožnosti onoho řidiče. Po řádném 
zadokumentování bude věc ozná-
mena správnímu orgánu k projed-
nání přestupku.
■ Dne 14. 12. 2018 v 22:00 hod. bylo 
řešeno oznámení o nálezu mobilní-
ho telefonu Huawei. Zjištěn majitel 
a telefon vrácen.

Jaroslav Forman, strážník MP

Tříkrálová sbírka se letos konala 
v  ČR podevatenácté, účastní se jí 
každoročně přes 60 tisíc dobrovol-
níků, objem vykoledovaných peněz 
je v celé republice přes 100 mil. Kč.

Tahle sbírka v sobě ale nese hlub-
ší smysl, než pouhé shromažďování 
peněz - je vlastně velkým řetězcem 
dávání.

Na počátku při narození Ježíše, 
to byli mudrci, kteří se přišli po-
klonit narozenému Králi a  přines-
li mu velké dary. V  těchto dnech 
jsou to tisíce dobrovolníků, kteří 
dávají svůj čas a  síly, aby roznesli 
po domovech radostnou zprávu 
o  narození Ježíše Krista. Dalšími, 
kdo dávají, jsou všichni lidé, kteří 
otevírají dveře i  srdce a  dávají dar 
ve prospěch charity, aby mohla po-
máhat. A  nakonec jsou to všichni 
zaměstnanci Charity ČR, kteří ob-
darovávají službou nemocné a  se-
niory. A  jsou největšími poskyto-
vateli sociálních služeb v naší zemi.

TKS spojuje lidi v  šíření dob-
ra. Ani letos nezmizela štědrost 
a  ochota dávat. Ochota dávat je 
totiž vyjádřením toho nejušlechti-
lejšího, co v člověku je, a to je láska.

65 % z vykoledovaných peněz se 
vrací do Dobrušky.

Peníze z  Tříkrálové sbírky pou-
žíváme tradičně na sociální službu 
OA na nákup dalších pomůcek do 
charitní půjčovny, přímou finanční 
pomoc lidem v  nouzi a  také posí-
láme peníze na projekt Adopce na 
dálku do Indie, na školství. V loň-
ském roce jsme z  těchto peněz 

pořídili třetí charitní auto, které 
je využíváno především osobní-
mi asistentkami při terénní službě 
a také půjčovnou pomůcek.

Opět se ukázalo, že lidé Tříkrá-
lovce věří a podle toho se chovají. 
Nejčastější příspěvek je 200 nebo 
100 Kč. O výtěžek samozřejmě jde, 
ale není na prvním místě. Největ-
ším přínosem je radost a poselství, 
které přinášejí malí králové lidem 
do jejich domácností. Přinášejí 
přání zdraví a  požehnání pro celý 
rok. Přání také píší nad dveře, což 
znamená K+M+B + Bůh chraň ten-
to dům, žehnej tomuto domu. Pro-
to také nepraktikujeme anonymní 

pouliční koledování, ale poctivě se 
snažíme obejít všechny domácnos-
ti.

Při letošní TKS celkem v  celém 
našem obvodu koledovalo 129 sku-
pinek. Koledovalo se v  jeden den, 
v sobotu 5. ledna po celý den.

Výtěžek TKS 2019 je 692 844 Kč, 
což je více o cca 28 tis. Kč než loni.

Ráda bych vám poděkovala za 
to, jakým způsobem koledníky při-
jímáte ve svých domovech, děkuji 
všem dárcům, dětem a jejich rodi-
čům, vedoucím skupinek, pánům 

farářům za požehnání v  kostelích, 
všem dobrovolníkům zajišťujícím 
zázemí pro koledníky a rozvozy dětí 
do potřebných míst, starostkám 
a starostům ve všech zúčastněných 
obcích za pečetění a  rozpečetě-
ťování pokladniček a  také městu 
Dobruška za dvě bezplatná filmová 
představení pro koledníky.

Jménem Farní charity Dobruška 
i  jménem svým vám všem do no-
vého roku přeji, hodně zdraví, op-
timismu a vzájemné lásky.

Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – PROSINEC 2018

OSMNÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA DOBRUŠSKU, OPOČENSKU A V TÝNIŠTI

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan,Chábor, Běstvin, Dolů 192 056 Kč
VAL, Provoz 8 746 Kč
Chlístov 2 748 Kč
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 81 030 Kč
POHOŘÍ 19 330 Kč
SEMECHNICE 11 634 Kč
Mokré 7 918 Kč
TRNOV, Houdkovice, Záhornice 22 750 Kč
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 26 719 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 26 595 Kč
PŘEPYCHY, Záhornice 30 445 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou 12 018 Kč
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 37 245 Kč
BYSTRÉ V O.H. 17 277 Kč
JANOV A TIS 9 077 Kč
OHNIŠOV, Zákraví 24 581 Kč
SNĚŽNÉ 7 407 Kč
SEDLOŇOV 11 465 Kč
DOBŘANY, Nedvězí 8 610 Kč
BOHDAŠÍN 7 111 Kč
KOUNOV Šediviny 14 238 Kč
BAČETÍN Sudín 16 349 Kč
DEŠTNÉ V O. H. 20 000 Kč
OLEŠNICE V O. H. 10 632 Kč
TÝNIŠTĚ N. O. 48 221 Kč
LÍPA N. O. 18 642 Kč
CELKEM 692 844 Kč

Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2019! Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 - 4. DEN

Je tu další pokračování našeho 
letního dobrodružství na Bojové 
základně.

Modrý tým – Ráno jako vždy 
začínáme rozcvičkou, i když na nás 
je už mírně znát, že dostáváme po-
řádně do těla. Společně posnídáme 
a začínáme si pohrávat s možností, 
že by bylo ideální spojit se s červe-
ným týmem. Ale jak jim to navrh-
nout, aniž by nás před tím nepostří-
leli? Po hlášení nám generál posílá 
nový rozkaz.

Společně nafoukneme raft a s těž-
kým nákladem se přesouváme podél 
cyklostezky až na křižovatku a koho 
zde nepotkáváme… červené! Ko-
nečně se setkáváme v  klidu a  beze 

zbraní, promlouváme s  nimi a  oni 
přiznávají, že je možnost spojit se 
napadla také. Generál nám však po-
sílá další rozkazy, a tak myšlenky na 
příměří odsouváme stranou, nyní 
nás totiž čeká soutěž!

Tři, dva, jedna, TEĎ! Větší kluci 
nesou raft, menší se za nimi schová-
vají. Červení mají náskok, ale brzy je 
zasahují žoldáci. Cesta je volná! Už 
už se vidíme v cíli, ale pak je jeden 
z našich též zasažen a vracíme se na 
začátek. To se opakuje ještě něko-
likrát, a  i když se snažíme ze všech 
sil, červení se do cíle dostávají jako 
první a stejně tak vyhrávají i druhou 
soutěž. Porážka nás ale jen donu-
tí k  tomu, abychom ze sebe dostali 

ještě víc. Po vyhlášení třetí soutěže 
házíme raft na vodu a pádlujeme, co 
nám síly stačí. Spoustu červených se 
nám daří srazit do vody a pak se jako 
první ocitáme na břehu i  s kufrem 
v ruce. Vyhráli jsme třetí a zároveň 
nejdůležitější soutěž! Máme v rukou 
věc, která je podstatná pro další spl-
nění mise. Ale my si ji nenecháváme 
jen pro sebe. Jdeme za červenými 
a  nabízíme jim příměří. A  tak se 
z nás zase stává JEDEN tým.

Červený tým – Když se ráno 
probouzíme, všechny nás napadá 
stejná myšlenka - nebylo by přeci 
jen výhodnější se s  modrými spo-
jit? Hned bychom měli RUN dvoj-

násobek a ve dvou se to lépe táhne. 
Jistě bychom zbytek úkolu dokončili 
mnohem rychleji! Ještě si to nechá-
me projít hlavou.

Po tom, co generálovi podáme 
hlášení o  předchozím dni, oznámí 
nám souřadnice, kam se máme do-
stavit i  s  raftem. Rychle se obléká-
me do vojenských věcí a  střídáme 
se v nafukování raftu - je to pěkná 
fuška! Beze zbraní, nesoucí společ-
ně raft se vydáváme podél rybníků 
na místo určení - křižovatku. Tam 
se setkáváme s  týmem modrých, 
jež si také donesl nafouknutý raft. 
Společně bez sebemenších rozepří 
čekáme na další rozkazy - ty znějí 
následovně: 1. přeběhnout s raftem 
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pole, aniž bychom byli zasáhnuti, 2. 
vyfouknutí raftu a přesun k určené-
mu rybníku, 3. raft znovu nafouk-
nout a  vyzvednout kufr, který se 
nachází uprostřed rybníka a  který 
je podstatný pro další posun v naší 
misi. Ze tří úkolů se staly tři soutěže. 
Tři, dva, jedna, TEĎ!

Dostat se přes pole nebylo vůbec 
jednoduché! Žoldáci, skrytí v  lese, 
na nás začali pálit hned na prvních 
pár metrech. Několikrát už jsme se 
tak tak dostali do cíle… ale přišel 
zásah a museli jsme se vrátit opět na 
začátek. Nakonec se to ale povedlo 
a my tak vyhráli první soutěž. Nyní 
jsme mohli raft vypustit, všichni 
jsme na něj naskákali a snažili se ze 

všech sil. Nakonec se nám podaři-
lo vyhrát i  druhou soutěž. Sbalený 
raft jsme si hodili na ramena a  co 
nejrychleji jsme doběhli k rybníku, 
v  jehož středu jsme rozeznali bój-
ku a  k  ní přivázaný černý kufřík. 
Když jsme se s modrými seřadili na 
startu, spustila se další soutěž a dali 
jsme se do nafukování. Střídali jsme 
se, funěli, pot z nás lil, ale nakonec 
se to podařilo a nastal čas poslední-
ho úkolu. Po zaznění výkřiku jsme 
hodili raft na vodu, naskákali do něj 
a  ze všech sil zabrali pádly. Modří 
nám byli v patách a u bójky se str-
hl boj. Vzájemně jsme se shazovali 
z  raftů a  snažili se popadnout kufr 
a vypadnout. To se ale nakonec daří 

modrým, kteří tak vyhrávají posled-
ní soutěž. A pak…

Společně – Společně se jdeme 
najíst do bývalé základy červených 
a  našim kručícím žaludkům přijde 
jídlo jen vhod. Kufřík na chvíli ne-
cháváme kufříkem a  jdeme si užít 
příjemných radovánek do vody. 
Skáčeme, stříkáme na sebe, jezdíme 
na raftech, odpočíváme a  prostě si 
užíváme krásné slunečné počasí. 
Když opět vylézáme na suchou zem, 
zkusíme otevřít kufr, ale zařízení, 
které nacházíme nám vůbec nic ne-
říká…

Večer se opět ozývá generál - zá-
kladnu archeologů (bývalou základ-

nu modrého týmu) obsadili žoldáci. 
Popadáme naše zbraně a  po zuby 
ozbrojení na ně zaútočíme ze všech 
stran. Po chvíli urputného boje se 
nám daří žoldáky vyhnat a vychut-
náváme si tak prvního společného 
vítězství. Ještě večeře a pak nás čeká 
zasloužený spánek.

Pokračovaní příště…

Chcete zažívat něco podobného?
Víkendová Akce - možno zapůjčit 
zbraň stačí zavolat. Informace na 
stránkách www. bojovazakladna.cz

Akce:  16. - 17. 2. 2019
Tábor:  12. - 21. 7. 2019

Tým CrossAir



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SE ZAPOJIL DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

DDM SLUNÍČKO – AKCE V ÚNORU

V sobotu 5. 1. , v Týništi proběh-
la Tříkrálová sbírka, kterou v rámci 
celonárodní sbírky pořádá Chari-
ta Česká republika, ve spolupráci 
s místními Charitami. V Týništi již 
několik let spolupracuje Farní cha-
rita Dobruška s několika místními 
dobrovolníky a  do Týniště přiváží 
koledníky z  Dobrušky. Letos jsme 
rozšířili jejich řady o 6 týnišťských 
skupin s  vedoucími, Janou Bahní-
kovou, Veronikou Chytrou, Vero-
nikou Törökovou, Veronikou Če-
pelkovou, Jiřím Bendou a  mnou. 
Zážitek to byl pro nás jedinečný 
a nový, příprava, organizace a hlav-

ně putování dům od domu s  ko-
ledníky, před nimiž klobouk dolů. 
Zkuste si někdy chodit půl dne, zpí-
vat pořád dokola šestislokou kole-
du a usmívat se, když vám mrznou 
ruce i nohy a v nohách máte spous-
tu ulic a  spoustu schodů. Nadšení 
dětí ale posilovaly nejen přibývající 
peníze v  zapečetěných kasičkách 
a  drobné sladkosti v  košíku, ale 
také úsměvy lidí a  pochvaly jejich 
zpěvu či vystupování. Na mnohých 
místech bylo vidět, že lidi na tuto 
akci myslí a těší se na návštěvu ko-
ledníků. Děkujeme jim všem i  je-
jich ochotným rodičům, kteří tuto 

akci podpořili a aktivně se zapojili. 
Naprosto dokonalé bylo také záze-
mí v MC Ratolest, kde odpočinko-
vý a občerstvovací servis zajišťovala 
s  paní Matuškovou „gulášová me-
cenáška“ paní Dušková, která, jak 
jsem letos zjistila, pečuje o  koled-
níky na vlastní triko již několik let. 
Obě dámy byly úžasné, usměvavé, 
ochotné a přes 40 lidí zvládaly celý 
den bravurně. Velké poděkování 
patří také naší luxusní „autospoj-
ce“, Michalu Törökovi, který se 
nabídl se svým vozem a dle potře-
by přibližoval či rozvážel kolední-
ky, aby šetřil jejich síly a  urychlil 

přesunovací proces. I  on, stejně 
jako všichni ostatní, vše absolvo-
val zdarma a ve svém volném čase. 
Děkujeme i  DDM, který pomohl 
sehnat děti jako koledníky, zapůjčil 
kostýmy a  další drobnosti pro ko-
ledování. V Týništi se letos poved-
lo vybrat částku 48 221 Kč, což je 
o cca 10 000 víc, než loni, děkujeme 
všem dárcům! Za rok se určitě zase 
sejdeme, budete doma? A  pokud 
byste se chtěli přidat a rozšířit řady 
koledníků, stačí se ozvat, dospělý 
a  zodpovědný doprovod se určitě 
bude hodit.

Eva Jenčíková

 ■ Čtvrtek 31. 1. - pátek 1. 2. POHÁDKOVÁ NOC A DEN, Tradiční akce 
o Pololetních prázdninách, tentokrát s písničkami z pohádek Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pojďte si s námi užít volný den, něco si vy-
robit, zasportovat si, zahrát si hry a v případě sněhu se i vyřádit na naší 
zahradě. Sraz: čtvrtek 18 hod., konec pátek 15 hod. Cena: 230 Kč.

 ■ úterý 5. 2. PEDIG 17.30 – 19.30 hod. 
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Přihlaste se, 
prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

 ■ středa 6. 2. KERAMIKA I. pro dospělé, 16 – 18 hod.
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo 
námětů lektorky. Cena 120 Kč/osoba. Lektorka Hana Šimánová.

 ■ úterý 12. 2. KERAMIKA II. pro dospělé, 17.30 – 19.30 hod.
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo 
námětů lektorky. Cena 120 Kč/osoba. Lektorka Eva Jenčíková

 ■ středa 13. 2. HÁČKOVÁNÍ 16 – 18 hod.
Pro úplné začátečníky a mírně pokročilé, základy háčkování, kdy se po-

stupně naučíte zpracovat vlnu do různých projektů. S sebou: klubíčko 
100% bavlny (Camilla) nebo směs bavlna - akryl (Jeans, Kačenka), há-
ček 3,5 (máme k zapůjčení). Cena 70 Kč.

 ■ úterý 19. 2. PEDIG 17.30 – 20 hod.
Děti i dospělí se u nás mohou zamotat třeba do jarních ošatek. Přihlaste 
se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

 ■ úterý 26. 2. FIMO ŽELVIČKY 17.30—19.30 hod.
Podvečerní tvoření z polymerové hmoty, vlastní vzorky nebo naše záso-
by použijeme na želví krunýře. Dílna je vhodná pro děti s doprovodem, 
mládež i dospělé. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebo-
vaný materiál.

 ■ sobota 23. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Tradiční akce v tělocvičně U Dubu od 14.30 hod. Vítáme masky i do-
provod, občerstvení, štěstíčko, předtančení, soutěže a hry pro děti zajiš-
těny. Vstupné 40 Kč.
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Výročí 50 let

Dne 17. 2. 1969 vznikla týnišťská skupina THE 
VETERANS.

Kapelník – Petr Paťava – trubka, Jaroslav Dostál – 
varhany, Josef Horčička – baskytara, Ivan Argaláš 
– bicí, Josef Větvička – saxofon, Jaroslav Drábek – 
zpěv



Náš Myslivecký spolek Petro-
vice nad Orlicí, z.s., provozuje 
výkon práva myslivosti v katastru 
obcí Petrovice nad Orlicí, Týniště 
nad Orlicí a Štěnkov. Jeho hlavní 
činností v  posledních letech je 
ochrana zvěře a  snižování škod 

na zemědělských a  lesních po-
zemcích. V  současné době jsme 
se, více než kdy jindy, zaměřili 
na odlov divokých prasat, kte-
rá jsou v  současnosti spojována 
s  africkým morem a  Aujezského 
chorobou.

Nemalou měrou se podílíme 
na kulturních akcích pořádaných 
v  Petrovicích nad Orlicí, ať je to 
Den dětí, Svatovavřinecká pouť 
nebo Červen měsíc myslivosti. 
Naše poděkování patří Městu Tý-
niště nad Orlicí za poskytnutou 

dotaci, která nám pomohla uhra-
dit výdaje na provozní místnosti, 
které používáme pro výkon práva 
myslivosti.

Sedláček Jiří,  
myslivecký hospodář MS

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali za finanční příspěvek, který 
nám město Týniště nad Orlicí po-
skytlo ze své dotace.

PROINTEPO – Střední škola, 
Základní škola a  Mateřská ško-
la, s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec 
Králové pečuje již 25 let o  děti 
a  žáky s  tělesným postižením 
a  kombinovanými vadami. Dětem 
i  žákům poskytujeme komplexní 
a kvalitní péči.

 Děkujeme za příspěvek, který 
bude použit na zvýšené provozní 
náklady, které jsou spojené s  do-
cházkou dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, které ne-
mohou pro svoje zdravotní posti-
žení navštěvovat „běžnou“ školu.

Děkujeme
PROINTEPO – Střední škola, 

Základní škola  
a Mateřská škola s.r.o.

MYSLIVECKÝ SPOLEK PETROVICE

PODĚKOVÁNÍ - CENTRUM POINTEPO

VÁNOČNÍ NADÍLKA V GERIATRICKÉM CENTRU
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Vážení čtenáři,
rádi bychom se s  vámi znovu 

podělili o  radost, že kolem nás je 
stále spousta úžasných lidí, kterým 
záleží na těch nejstarších – našich 
seniorech.

Stejně jako v  loňském roce paní 
Markéta Benešová zajistila splně-
ní vánočních přání obyvatelům 
Geriatrického centra. Na faceboo-
kových stránkách byla zveřejněna 
různá přání našich klientů. I  letos 
bylo dobrovolných dárců daleko 
více než vyslovených přání. Paní 
Benešová po domluvě s  našimi 

kolegyněmi zajistila možnost dár-
cům, na které se již přáníčko ne-
dostalo, zakoupit pro naše seniory 
dárkový poukaz na služby pedikér-
ky nebo kadeřnice. Každý obyvatel 
Geriatrického centra tedy obdržel 
vánoční dárek i dárkový poukaz.

Dárci měli možnost předat svůj 
dáreček osobně. Ti, kteří nemoh-
li přijít na naše společné setkání, 
přinesli krásně zabalené dárky do 
Geriatrického centra a  tyto byly 
následně jménem dárce předány. 
Společné setkání s  vánoční na-
dílkou proběhlo odpoledne dne 

19. 12. 2018 na hale Geriatrického 
centra. Slavnostní atmosféru nala-
dilo velmi pěkné hudební vystou-
pení dětí Veroniky Volejníkové 
a Jakuba Pírka.

Našim obyvatelům udělaly vel-
kou radost nejen dárky, ale i  milá 
setkání s  dárci. Pro všechny pří-
tomné to bylo příjemně prožité 
odpoledne.

Mimo osobních dárků byla oby-
vatelům darována i spousta zajíma-
vých společných dárků např. DVD, 
křížovky, nákupní tašky, svícínky, 
cukroví, dorty atd. Děti z  DDM 

v Týništi nad Orlicí přinesly pro ka-
ždého krásně nazdobené perníčky.

Dále Geriatrické centrum obdr-
želo finanční dary od firem ING-
TOP, s.r.o., Týniště nad Orlicí, 
Burda Interiéry a  nejmenovaného 
dárce, které budou použity např. na 
kulturní vystoupení pro naše oby-
vatele nebo na canisterapii.

Touto cestou bychom velmi rádi 
poděkovali paní Markétě Benešo-
vé, dárcům a všem, kteří se na této 
společné akci podíleli.

Pracovníci Geriatrického centra

ÚSPĚCH VÝTVARNÉHO OBORU

Poslední měsíc minulého roku 
byl ve znamení úspěchu výtvarné-
ho oboru ZUŠ. V soutěži nazvané 
Kočka leze dírou, pes oknem, ne-
bude-li pršet, nezmoknem vypi-
sované SVČ Bájo Česká Skalice 
získala čestné uznání za své vý-
tvarné dílo Markéta Ptáčková.

Do soutěže bylo zasláno cel-

kem 506 prací, naše žákyně patři-
la mezi 16 oceněných účastníků. 
Žákyni patří velká gratulace stej-
ně jako učiteli výtvarného oboru 
Mgr. Milanu Cvejnovi.

Mgr. Pavel Plašil
 

AKCE ZUŠ V ÚNORU
 ■ V pondělí 4. února se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 

žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V  pondělí 11.  února se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V  pondělí 25.  února se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Místní poplatek za 
svoz komunálního 
odpadu
I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
Roční sazba poplatku na rok 2019 činí 600,-Kč/osoba

Místní poplatek je možno uhradit:
1. hotově nebo platební kartou na pokladně  

MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech: 
pondělí  od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
středa  od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
v pátek je pokladna uzavřena

2. Bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 
variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz, 
nebo na tel. čísle 494 337 353



Dvanáctý prosincový den si žáci 
6. A  a  6. B zpříjemnili výletem do 
Divadla kouzel Pavla Kožíška, které 
sídlí v Líbeznicích u Prahy. Funguje 
už od roku 2003.

My jsme nejprve navštívili část di-
vadla, která byla věnována různým 
optickým klamům a iluzím. Správná 
řešení se skrývala vždy pod obráz-
kem. Některé hádanky nám daly tak 
zabrat, že jsme se nejdřív podívali 
na řešení, a  teprve potom hledali 
znovu.

Speciální prohnutá zrcadla si 

s  chutí pohrála s  našimi postava-
mi ne zcela podle našich představ. 
Hodně jsem se však u nich zasmáli 
– sobě i druhým. Spousta zábavy na 
nás čekala v antigravitační místnos-
ti. Nehledejte v tom však žádné čáry. 
Fígl spočíval v  tom, že na podlahu 
namalovali strop místnosti a  na 
strop podlahové dlaždice. Všechny 
rekvizity (lampičky a poličky na stě-
nách) byly otočené vzhůru nohama. 
Děti zapózovaly, k vidění byly i stoj-
ky, nechaly se vyfotit a potom fotku 
otočily. Antigravitační efekt byl na 

světě. Nadchl nás zrcadlový labyrint, 
kterým si někteří prošli i několikrát.

Atmosféru adventu nám pomoh-
lo dokreslit představení Kouzelné 
Vánoce, aneb nejsem Ježíšek, ale 
Kožíšek. Na jevišti už bylo nashro-
mážděno mnoho dárků a vánočních 
ozdobiček. Ještě zbývalo přivítat 
sympatickou asistentku Martinu, 
vánočně oblečeného kouzelníka 
a podívaná mohla začít. Viděli jsme 
kouzla s  barvami, kartami, prováz-
kem, hodinami, mizení a objevová-
ní míčků, čarování vánočních dárků 

a mnoho dalšího. Pavel Kožíšek do 
svých čísel zapojoval i  publikum. 
Téměř na konci představení se do 
kouzlení na jevišti zapojila i  naše 
Terka z 6.A. Po bouřlivém potlesku 
se jednotlivé třídy s  panem Kožíš-
kem vyfotily.

Domů si kromě nezbytných kou-
zelnických suvenýrů děti odvezly 
i  podepsanou fotku Pavla Kožíška 
s  věnováním. Na zpáteční cestě už 
naši noví „skorokouzelníci“ zkoušeli 
své první triky.

L. Dundová

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
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6. desetiletí fotbalu v Týništi. Roky 
1969-1978.

Sezona 1969-70
Jádro výboru FO tvoří pánové: 

předseda Josef Neuman, místo-
předseda Rudolf Palán st., sekretář 
Zdeněk Stráník, pokladník Eduard 
Švéda. Ale přidávají se i další. Výbo-
rových schůzi se účastní okolo 15 lidí 
a takováto účast se stává pravi dlem! 
Finance se získávají prodejem želez-
ného šrotu z  TOS (později ELITE-
Xu), pořádáním Sportovního karne-
valu v zimním období a letních zábav 
v Olšině. A mužstvo je posíleno o Jir-
ku Jehličku z Borohrádku (z kterého 
se hned „vyklube“ excelentní střelec). 
Přes Albrechtice se do Týniště dostá-
vá Karel Schejbal. Z  vojny se vrátil 
a  lákání jiných klubů odolal Láďa 
Richter. Sestavou se jen mihl a  na-
ším nabídkám odolal Jarda Dobýval, 
který potom hrál dlouhá léta II. ligu 
na severní Moravě. Skončili Pičman, 
Piecko a do Vítkovic odešel Petr Hla-
váč. I  když mužstvo nehrálo špatně 
a skončilo na 2. místě I. A třídy, byl 
trenér Vondrouš „odepsán“! Nejlepší 
naši střelci: Voborník 11, P. Hlaváč 8, 
Jehlička 5.

V létě 1970 se uskutečnil první zá-
jezd do Francie.

Sezona 1970-71
Vzpomínky na trenéra Mílu 

Kaplana a  jeho úspěšné působení 
v našem klubu byly ještě živé. A tak 
Kaplan také, po velkém přemlouvaní, 
souhlasí, že trenérský post v Týništi 
převezme. Jenže několik týdnů před 

zahájením tréninků si Míla zlomil 
nohu! Na tréninky ho oddíl musí 
dovážet, a  jak asi tyto tréninky vy-
padaly, si dovedete předsta vit! Tomu 
odpovídaly i  výsledky. Na konci 
podzimní části byl Kaplan vyměněn 
za hra jícího trenéra Jiřího Kománka 
z Hradce Králové (jednalo se o velice 
citlivou záležitost, kdy málem došlo 
ke vzpouře mužstva, kde byl Míla 
Kaplan velmi oblíben!). Jenže Komá-
nek zavedl poctivé tréninky a začalo 
se vyhrávat! Také jeho herní podíl byl 
nemalý. Z  jeho přihrá vek těžil hlav-
ně střelec Jehlička. Mužstvo končí 
na pátém místě I. A třídy, ale už má 
vyšší ambice!

I  další naše družstva hrají dobře: 
Dorost vedený Jardou Vlčkem po-
stupuje do krajské soutěže, starší žáci 
vedení Kadlecem a  Černohorským 
též hrají KS. Mladší žáci s trenéry Pa-
lánem st. a Sedláčkem st. jsou rovněž 
v KS. Začínají dokonce hrát i elévové. 
Ovšem takovému „návalu“ hráčů už 
nestačí současné kabiny (dvě kabiny 
jsou v tribuně a dvě ve staré so kolské 
boudě u  tenisových kurtů). Záslu-
hou veliké iniciativy pana Zdeňka 
Bartoše st. (vyhotovil veškeré plány 
a zajistil potřebná povolení i finance) 
se začaly stavět kabiny nové. Stavební 
do zor převzal Vl. Vach, stavbu orga-
nizačně řídil Láďa Buchtl. Na stavbě 
se podílí celý oddíl a stavba jde rychle 
kupředu. V zimě je dokončená hrubá 
stavba.

V  létě 1971 nás poprvé navštívili 
přátelé z Francie, z města Mirepoix.

Do Olšiny jako správce přichází 
legendární Mihulka.

 
Sezona 1971-72
Po velkém úsilí všech složek oddí-

lu kopané (na stavbě nových kabin 
bylo odpracováno poctivých 4.150 
brigádnických hodin) byly kabiny 
slavnostně otevřeny 3.  srpna  1972. 
V  listopadu  1971 jsme se v  pardu-
bickém krematoriu rozloučili s  od-
dílovou legendou - Jarkou Pecoldem. 
V  lednu 1972 odchází do Hradce 
Králové a později do Bohemians Pra-
ha Jarda Marčík. Na jaře A mužstvo 
hraje dobře, střílí množství branek, 
což se divákům líbí a návštěvy až 600 
(!!) diváků nejsou výjimkou. Končí-
me však na druhém místě, jen bod za 
postupujícím Červeným Ko stelcem. 
Potřebný bod jsme zbytečně ztratili 
v zápase s posledním Novým Hrad-
cem. Nejlepší střelci oddílu jsou: Jeh-
lička 14 (nejlepší střelec celé I. A tří-
dy!), Kubát 10, Brandejs 7. A dorost 
vedený Jardou Vlčkem postupuje do 
Krajského přeboru. Také ostatní mlá-
dež hraje dobře.

Sezona 1972-73
Výbor pracuje dál ve stejném slo-

žení a  se stejným vedením. Jak už 
zde bylo vzpomínáno, jedním z klí-
čových příjmů fotbalu bylo pořádá-
ní tradičních „karnevalů“. V té době 
se karnevaly pořádaly v  „Panáku“ 
(v  Panském domě - dnes v  Orlici) 
a  v  „Děláku“ (dnes v  Dělnickém 
domě). V Panáku se dělala výzdoba 
na profesionální úrovni (získali jsme 
ke spolupráci Mílu Kadlece „Celdu“), 
v Děláku jsme museli vynosit všech-
na seda dla z  kina. Zde byl také tzv. 

„Sklípek“, kde se do určité doby mohl 
podávat tvrdý alkohol v  režii pořa-
datelů, což přinášelo největší zisky. 
Ceny do tomboly se získávaly od 
místních podniků. Do prodeje losů 
byl zapojen celý oddíl. A  mužstvo 
mělo před zahájením jarní sezóny 
soustředění v  Orlických horách na 
chatě Juráška, která v  té době pat-
řila ELITEXu Týniště. Mužstvo jde 
tvrdě za postupem a  na konci sou-
těže je to první místo o 6 bodů před 
Novou Pákou a postup do krajského 
přeboru! Kádr mužstva tvořili tito 
hráči: brankáři Pavel Praus, Jirka Ko-
hout a Karel Koldinský a v poli Josef 
Prošvic, Karel Martínek, Karel a  Jo-
sef Schejbalové, Mirek Styblík, Eda 
Cína, Luboš Bělka, Láďa Richter, Jiří 
Kománek, Olda Prošvic, J. Brandejs, 
Jirka Jehlička (dal v sezóně 30 branek 
v  mistrovských zápasech!), Vašek 
Kubát, Jirka Vlček. Ihned po skon-
čení soutěže mužstvo odjíždí do Mi-
repoix, ke svým francouzským přáte-
lům. U A dorostu, který hraje krajský 
přebor, v zimě končí Jarda Vlček (což 
se ukázalo jako veliká škoda). B do-
rost vede trenér Hrdý a hraje okresní 
soutěž. Starší žáky vedou trenéři Čer-
nohorský a  Valenta a  hrají krajský 
přebor. Mladší žáky vedou trenéři 
Wohlhefneur a  J. Vyšehrad a  hrají 
okresní přebor.

Sezona 1973-74
Výbor fotbalového oddílu pracuje 

dál v  nezměněném složení v  počtu 
17 členů. Začátkem sezóny přijíž-
dí do Týniště návštěva hráčů z  EC 
Mire poix. Odchází trenér Kománek 

Postup do krajského přeboru: Stojící – Jehlička, Šafránek, Schejbal Josef, Kománek, 
Prošvic Josef. Bělka, Schejbal Karel, Kubát; Sedící: Martínek, Prošvic Olda, Kohout, Praus Pavel. Richter, Brandejs, Styblík
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Stojící: Koldinský O., Kerhart, Zemánek, Praus Ruda, Piecko, Kubát. Sedící: 
Praus Pavel, Prošvic Jarda, Koldinský K., Vodička, Prošvic Josef, Žák



a po něm i hráč Karel Martínek. De-
finitivně z dorostu do Hradce Králo-
vé a později do Bohemians odchází 
Jarda Marčík. A  mužstvo končí po 
podzimu na 3. místě a na konci sezó-
ny je šesté v krajském přeboru, což je 
na nováčka výborný a nečekaný vý-
sledek. A dorost končí 10. v krajském 
přeboru. B dorost s trenérem Hrdým 
hraje okresní přebor. Starší žáci kraj-
ský přebor a mladší žáci okresní pře-
bor.

Sezona 1974-75
Výbor stále pracuje v  nezměně-

ném složení. Bylo vybudováno umělé 
osvětlení na tréninkovém hřišti, kde 
se dají též pořádat letní zábavy (v této 
sezóně 3). A  mužstvo vstupuje do 
nové sezóny oslabené o Jirku Jehlič-
ku, který přestoupil do Kostelce (je to 
velká ztráta a nesmyslný truc z obou 
stran). Přesto máme začátek skvělý! 
Po 5. kole vedeme KP. Jenže pak ná-
sleduje série zranění a hlavně odchod 
střelce Pavla Švandrlíka na vojnu, což 
vyústilo v  sérii porážek a  po dzim 
končíme v pásmu sestupu! Ani jaro 
není lepší a nakonec končíme na 12. 
místě, což je poslední nesestupové 
místo. Ovšem zde se opět objevuje 
naše smůla na vojenská mužstva! Do 
našeho kraje je (naprosto nesmysl-
ně!) přeřazena Dukla Olomouc a  je 
nalosována do krajského přeboru, 
což znamená, že poslední nesestupo-
vý celek se stává sestupovým… Ani 
naše stížnosti až k nejvyššímu vede ní 
ČSTV na tom nic nezmění. Sestup! 
Navíc sestupují ze svých soutěží i cel-

ky A dorostu a starších žáků.

Sezona 1975-76
Po nešťastném sestupu je ve fotba-

lovém oddíle vše v  jakémsi útlumu. 
Ve vedení oddílu dochází ke změně. 
Nemocného Eduarda Švédu na-
hrazuje na postu pokladníka Mirek 
Škop. A mužstvo vstupuje do krajské 
I. A  třídy posílené o  Rudu Palána 
mladšího a o talentované dorostence 
Vaška Tyče a Josku Čecha. Mužstvo 
dále vede Karel Martínek a  se stří-
davými úspěchy končí na 4. místě 
I.A  třídy. Nejlepšími střelci muž-
stva jsou Vašek Kubát s 18 a Luboš 
Bělka s  11 brankami. Sezóna končí 
už tradičním zájezdem do Francie. 
K  A  dorostu se vrací Jarda Vlček 
a  hraje se krajská soutěž. B dorost 
vede Ruda Palán starší a  Sedláček. 
Starší žáky vede Vavrečka a  mladší 
žáky Rulík a Mirek Menčík st.

Zajímavost - v  létě má v  Olšině 
soustředění ligový Slovan Liberec!

Sezona 1976-77
Výbor fotbalového oddílu se ne-

mění, ale na tréninkovém hřišti 
vznikla řada staveb, které areál v Ol-
šině výrazně vylepšily. Vybudováno 
bylo přístřeší pro hudbu na pořá-
dání letních zábav. Byla postavena 
tréninková stěna a  kolem velkého 
hřiště bylo postaveno nové zábradlí. 
U A mužstva končí jako trenér pan 
Karel Martínek a  odchází trénovat 
Spartak HK B. Trenérem Týniště se 
stává další exligový hradecký fotba-
lista Eduard Schmidt. Z hradeckého 

dorostu se vrací Jarda Čepelka a  ze 
základní vojenské služby přichází 
střelec Pavel Švandrlík. Mužstvo se 
zdá být složené velmi dobře, ale má 
špatný vstup do soutěže. Navíc Ruda 
Palán ml. dostává tvrdý disciplinár-
ní trest, kdy za strčení do rozhod-
čího dostává osmi měsíční distanc! 
Navíc zápas s  Dvorem Králové byl 
kontumován na 0:3. I  přes tyto po-
tíže se podařilo nakonec vybojovat 
pěkné 5. místo v  I. A  třídě. Dorost 
trénovaný Jardou Vlčkem a VI. Svo-
bodou hraje krajskou soutěž. Starší 
žáci vedení s  Rulíkem a  Menčíkem 
st. postupují do krajského přeboru 
(!) a  s  nimi postupují automaticky 
i mladší žáci vedeni Ráčkem st.

Sezona 1977-78
Ve výboru došlo k řadě změn, a to 

pro následující období velmi pod-
statných! V zimě odstupu je po mno-
ha úspěšných letech z  funkce před-
sedy pan Josef Neuman a nahrazuje 
jej Miroslav Škop. Odstupuje též se-
kretář Zdeněk Stráník a nahrazuje jej 
Ráček st. A mužstvo na podzim hraje 
dobře. Končí na 2. místě, jen 2 body 
za vedoucí Úpicí. Na konci sezóny je 
to opět 2. místo, ale už 10 bodů za 
Úpicí. Nejlepšími střelci týmu byli 
Schmidt a Čepelka po 10 brankách, 
Mrázek 9. B mužstvo vedené Kure-
lem a Honzou Zemánkem st. postu-
puje do I. B třídy! A dorost vedený 
Jardou Vlčkem hraje krajskou soutěž 
a B dorost vedený Svobodou okresní 
přebor. Starší žáci vedení Vavrečkou 
st. a Ráčkem st. a s nimi i mladší žáci 

vedení Rulíkem a Menčíkem st. oku-
sili kvalitu krajského přeboru a hned 
z něho sestupují. Hrají už i elévové.

Sezona 1978-79
Výbor oddílu v  čele s  předsedou 

Miroslavem Škopem zahajuje stavbu 
kiosku na místě staré tenisové boudy. 
A  mužstvo vyhrává Okresní pohár 
a  v  krajském končí až v  semifinále 
na penalty v Hlinsku. Což byl v teh-
dejší době velký úspěch! I v I. A třídě 
si mužstvo vede dobře. Ovšem bě-
hem jara přestává hrát Eda Schmidt. 
A mužstvo končí na 2. místě, ale až 
7 bodů za postupující RH Hradec 
Králové. Nejlepší střelci mužstva jsou 
Jirka Vlček s 8 brankami a Jarda Če-
pelka se 7. V létě se opět uskutečnil 
zájezd do Francie i návštěva mužstva 
Mirepoix v Týništi. B mužstvo osla-
bené o  hráče přeřazené do A  týmu 
sestupuje z I. B třídy! A dorost vede-
ný Edou Cínou hraje dobře v krajské 
I. A třídě a končí na krásném 3.místě. 
B dorost vedený Rudou Palánem st. 
hraje okresní soutěž. Starší žáky vede 
Vavrečka st., mladší Rulík a  Bartoš 
ml. a společně hrají okresní přebor.

Významné postavy 6. desetiletí
Činovníci: Miroslav Škop, Zdeněk 

Stráník, Jan Rulík, Zdeněk Bartoš st., 
Vavrečka st., Láďa Buchtl

Hráči: Eda Schmidt, Jirka Vlček, 
Jarda Čepelka, Jiří Kománek, Jiří Je-
hlička, Láďa Richter, Luboš Bělka, 
Vašek Kubát.

Ing. Ladislav Buchtl
pokračování příště

A mužstvo podzim 1976:
Stojící: Mrázek, Schmidt, Styblík, Bělka, Šimek, Hroch, Kubát; Sedící: Kohout, Vlček, Richter, Švandrlík, Cína Eda
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Na poslední členské schůzi 
v  roce 2018 Spolku přátel města 
Týniště nad Orlicí rezignoval na 
funkci jeho předsedy pan Libor 
Koldinský. Novým předsedou byl 
zvolen pan Adam Prokeš, ale to-
muto muži se budeme věnovat až 
příště. Odstupující předseda byl za-
kládajícím členem spolku a po ce-
lou dosavadní dobu jeho existence 
i jeho jediným předsedou. Zároveň 
šlo o  předsedu, kterému jen těžko 
lze na jeho práci něco vytknout. 
Proto první otázka na Libora Kol-
dinského se logicky nabízí. 

Proč jsi ukončil svoji práci před-
sedy?

Jsem přesvědčený, že v jakýchko-
liv vedoucích pozicích není dobré, 
když je jednotlivec vykonává příliš 
dlouho. I  já jsem si uvědomil, že 
již spolku nemohu dát jakousi při-
danou hodnotu. Tím neříkám, že 
by sdružení i  nadále nefungovalo 
dobře, ale běželo by tzv. v zajetých 
kolejích. Nový člověk má vždy své 
představy či nadšení, a  to je roz-
hodně pro život celé organizace 
jen přínosné. A  kolega Prokeš je 
člověk velmi kreativní, společenský 
a tvůrčí, takže o budoucnost spolku 
nemám nejmenších obav.

Z  úplně prvních členů už jich 
ve spolku moc nezbylo. Můžeš říci 
čtenářům, jak vlastně myšlenka 
založit spolek vznikla?

Já jsem se někdy v roce 2000 stal 
ve městě členem kulturní komise, 
kterou v  té době vedla paní Hana 

Ambrožová. Psal jsem občas i  do 
místního zpravodaje, který byl po 
dlouhá léta řízen paní Jitkou Pažit-
nou. S  oběma dámami mě dlouhá 
léta pojilo přátelství. Často jsem se 
scházel s  panem Karlem Procház-
kou, místním nestorem historie. 
A v této sestavě jsme se ve čtyřech, 
ještě s panem Janem Bohatým, sešli 
při tvorbě místní monografie Tý-
niště nad Orlicí – město v  lesích. 
Schůzky probíhaly na různých mís-
tech, ale především u  mě na teh-
dejší firmě, někdy i na místní faře. 
Jelikož jsme pracovali na zdejší his-
torii, tak se pochopitelně zabrousi-
lo i  na Čapkovo újezdní muzeum 
a myšlenku jakési jeho nové podo-
by. A  tím se narodil nápad založit 
Spolek přátel města, což jsem při 
křtu naší knihy na Novoročním 
koncertu bigbandu ZUŠ v  lednu 
2002 poprvé veřejně prezentoval 
při svém projevu.

Jsem rád a pyšný na to, že jsem 
u většiny úspěšných projektů spol-
ku byl s  tebou, takže odpovědi na 
většinu otázek tohoto rozhovo-
ru znám. Přesto další otázkou je 
prosba o stručné shrnutí největších 
úspěchů spolku a počinů, na které 
jsi pyšný?

Je pravda, Štěpáne, že na tuto 
otázku můžeme skutečně odpo-
vědět společně. Určitě největším 
počinem našeho spolku je přizpů-
sobení místní vodárenské věže na 
muzeum a  galerii. V  tom spatřuji 
právě tu návaznost na Aloise Čapka 

a jeho historické působení v našem 
městě. Navíc je to myšlenka a úloha 
našeho spolku pokračovat v  kdysi 
načaté práci tehdejších nadšenců. 
Jsem přesvědčený, že se nám to po-
vedlo a  daří se to rozvíjet. Kromě 
starosti o budovu věže se nám po-
dařilo vydat sborníky historických 
prací a třeba vytvořit již dnes vcel-
ku obsáhlý a bohatý depozitář. Po-
řádáme každoročně již téměř deset 
let ve vodojemu tématickou výsta-
vu, zajišťujeme na louce u věže do-
provodné akce pro veřejnost, kon-
certy. Pořádáme vlastní pochod po 
okolí spojený vždy s  nějakým na-
učným tématem, vybudovali jsme 
vlastní naučnou stezku. Co k tomu 
více říci? Myslím, že na tu naši ma-
lou partičku vcelku hora aktivity.

Trochu si dovolím odbočit. Tvé 
aktivity a  i  to, že nyní sedíš na 
křesle starosty Týniště nad Orlicí, 
pramení z toho, že jsi patriot a člo-
věk, který má rád své město. Často 
se setkávám s tím, že Týniště moc 
patriotů nemá. Můžeš odpovědět 
na otázku, odkud pramení tvoje 
láska k městu?

Pro tuto odpověď musím sáh-
nout hlouběji časem. Na mém 
vztahu k městu mají největší záslu-
hu moji prarodiče, de facto i  celá 
mladší generace v  rodině, kteří 
byli v Týništi docela aktivní jak po 
stránce sportovní, tak určitě i pra-
covní pro město samé. Mluvím 
o atletice, fotbalu, Sokole, hasičích 
a určitě v neposlední řadě o činnos-

ti kolem veřejného osvětlení a elek-
trice vůbec. Zjednodušeně řečeno, 
o městě jako takovém poslouchám 
odmala. Teprve déle se začala u mě 
rozvíjet záliba ve sběratelství míst-
ních historických pohlednic, fo-
tografií či dalších tiskovin a doku-
mentů, kterou jsem zúročil právě 
při tvorbě na místní monografii.

Myslíš si, že aktivity Spolku přá-
tel města Týniště nad Orlicí vedly 
ke zvýšení obliby města a jeho his-
torie mezi jeho občany?

Myslím si, že jsme v  mnoha 
místních občanech probudili zá-
jem o  místní historii. Ukazuje to 
nejen návštěvnost na některých 
akcích, ale taky jejich zájem dodat 
informace nebo podklady pro naši 
literární naučnou tvorbu. Já osobně 
bych byl rád, kdyby naše řady po-
sílila i mladší generace, aby se, jak 
se říká, nepřetrhla nit. A  i  v  tom 
při omlazení našeho vedení vidím 
naději.

Plánuješ i  nadále být nosným 
členem našeho spolku i jako řado-
vý člen jeho výboru?

Pochopitelně neznamená, že 
když jsem jako statutární zástup-
ce ukončil činnost, že se stanu jen 
řádným přispívajícím členem. Na-
konec v našem malém týmu víme, 
že každý má své místo a  se mnou 
a  mými zkušenostmi může spolek 
počítat i nadále.

Děkuji za rozhovor.
Štěpán Tomašík

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA MÁ NOVÉHO ŠÉFA
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Silvestrovské veselí v  Petrovi-
cích začalo, jako již obvykle, do-
poledne na hřišti na Brhách, kde 
bylo tradiční posezení s  ovarem. 
Výbor SK si uvědomuje, že vzhle-
dem k  absenci hospody a  pro-
dejny ve vesnici, je hřiště jediné 
místo pro pravidelné setkávání 
občanů v  obci. Při výborné krmi 
a pivu byla mimo jiné velice kvi-
tována dotace města na zalévací 
systém. Vzhledem k hojné účasti 

spokojených návštěvníků a  tu-
ristů, kteří oslavují konec roku 
šmajdem, je nutné v  této tradici 
pokračovat.  Současně si dovolu-
jeme pozvat příznivce fotbalo-
vé kopané Ajaxu na první jarní 
mistrovské utkání proti soupeři 
z  Dobrušky, které se uskuteční 
dne 14. 4. 2019. Zve výbor SK.

Druhá část oslav rozloučení 
s  rokem 2018 začala v  obecním 
domě. Po půlnoci se občané setka-

li a  přípitkem přivítali rok 2019. 
Kultura v následujícím roce bude 
mít rozjezd již tradičním folková-
ním. Pořadatelům se podařilo na 
zahájení folkové sezóny zajistit 
účast hvězdy hvězd Roberta Křes-
ťana a dalších kapel. Na tuto oblí-
benou hudební událost, kterou se 
prezentujeme v  celém kraji, jsou 
srdečně zváni nejen kotlíkáři, ale 
i  širší veřejnost, která má o  tuto 
muziku zájem. Na tuto akci, která 

se koná 20.  4.  2019, zve partička 
okolo Tomáše Kindla.

I přesto, že se mediálně nepre-
zentujeme na titulních stránkách 
deníků či měsíčníků, je dotace 
z  města s  nasazením pořadatelů 
vždy plně využita.

Všem příznivcům dění v Petro-
vicích pořadatelé přejí fůru zdraví 
v roce 2019.

Jaroslav Kumpošt

V  neděli 6.  1.  2019 v  dopoled-
ních hodinách proběhla v  Křivi-
cích již potřetí Tříkrálová sbírka, 
při které se v letošním roce vybralo 
9.184 Kč. Dvě skupiny koledníků 
v doprovodu maminek, chodily do-
mek od domku Křivicemi s přáním 
a  požehnáním do nového roku. 
Naši drazí sousedé nás vyhlíželi 
a  netrpělivě čekali, až k  nim malí 
koledníci dorazí. S úsměvem a ote-
vřenou náručí nás ochotně zvali dál 
na drobné občerstvení a  teplý čaj, 
což jsme v  té zimě s  radostí přiví-

tali. Velice si vážíme důvěry, se kte-
rou nám dárci své peníze svěřují, 
a  ceníme si pomoci všech zapoje-
ných koledníků, a to zejména dětí, 
bez kterých by to nešlo. Odměnou 
jim byla koleda v podobě sladkostí 
a maminkám zase úsměvy na tvá-
řích dětí. Příjemně a  smysluplně 
strávené dopoledne. Děkuji za po-
moc Jitce, Simoně, Kristýně a  Jáře 
a všem, kteří nám otevřeli nejen své 
peněženky ale i svá.

Vladimíra Štěpánová

PETROVICKÉ BILANCOVÁNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V KŘIVICÍCH
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ÚNORU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ÚNOR 2019

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

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

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

16:15-17:00

ÚT

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

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

10:00-11:00

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

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

ST

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

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

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

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

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

Doporučujeme FITMAMI

08:00-12:00

10:00-11:00

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

15:00-16:00

14:45-18:15

PÁ
HERNA
Hlídání dětí
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

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

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:00

od 16:00

   

■ 1. 2. (Pá) Pololetní prázdniny – MC je odpoledne zavřené.
■ 14.  2.  (Čt) Večerníčkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, od 

10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)
■ 21. 2. (Čt) Společný výlet do HK - zábavní park TONGO! Čas: 9-12h., 

cena 90,– Kč
■ 21. 2. (Čt) Seminář projektu sebedůvěry DOVE. Téma: Sebedůvěra a se-
bepřijetí u dětí. O budování zdravé sebedůvěry, o odolávání sociálnímu 
a mediálnímu tlaku, o spokojenosti a pomoci. Přednášející: paní psycho-
ložka B. Bašková. Začínáme v 16:30 h., počet míst omezen, registrace v MC

■ 25.2-1. 3. (Po-Pá) Karnevalový týden v MC Ratolest - masky, tvoření, 
hry, soutěže!

■ 2. 3. (So) BAREVNÝ KARNEVAL (téma: Madagaskar a Rio) - v Kul-
turním centru, od 15:00 h., pro děti od 1 do 7 let (+ sourozenci). Pro-
gram: živá muzika NICNEUMĚL, soutěže, tancování, zpívání, tombola! 
Vstupné: dítě 20,– /30,– Kč a dospělý 10,– /20,– Kč (členi, nečleni).

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

Blaze těm, kdo působí pokoj, 
neboť oni budou nazváni syny Bo-
žími.

Matouš 5,9

Obsah slova pokoj je v bibli bo-
hatý. Zahrnuje i spravedlnost, smí-
ření, lásku. Ježíš neslibuje svým 
následovníkům pokoj podle svě-
ta. Naopak oznamuje, že nepřišel 
uvést na zemi pokoj, ale rozdělení. 
Musíme slyšet Ježíšův tvrdý hlas, 
abychom si z  jeho pokoje neudě-
lali svůj sobecký klid. Ježíš nám 
připomíná, že nepřišel vytvořit 
lacinou idylu podle našeho vkusu, 
ale rozdělení. Existuje cesta s  ním 
nebo boj proti němu. Přesto je po-

dle apoštola náš pokoj v něm. Po-
koj, který dává, je jeho pokoj, jehož 
on je původcem a  prostředníkem. 
Není výsledkem lidského podni-
kání a  jednání, ale darem Ducha 
svatého. Boží pokoj je pokoj toho, 
který zbořil zeď, která rozděluje 
a působí svár. On postavil most. Ze 
své strany položil přes propast, kte-
rou vyhloubil náš hřích, svou lásku. 
Věřící lidé mají být stavitelé mostů 
mezi těmi, které rozdělilo nepřá-
telství nebo nedorozumění. Mají 
vnášet do napjatých vztahů novou 
naději. Jsou pověřeni hlásat pokoj 
a  smíření a uskutečňovat je kolem 
sebe do té doby, než se setkají mi-
losrdenství a věrnost, spravedlnost 

s pokojem si dají políbení a ze země 
vyraší pravda.

Beránku Boží, Kriste Ježíši, smi-
luj se nad námi a obdař nás svým 
pokojem. Amen.

Píseň:
1. Mír na zemi daruj nám! Ne-

zřekni se nás. Ať tvá láska drží 
s námi dnes a zítra zas. Jen ty sám, 
Bože náš, lidský život v rukou máš. 
Nezřekni se nás!

2. Svobodu též daruj nám! Ne-
zřekni se nás. Ať odvážně dokáže-
me stavět zlobě hráz. Jen ty sám, 
Bože náš, svobodu nám všude dáš. 
Nezřekni se nás!

3. Radost pravou daruj nám! Ne-
zřekni se nás! Ať i pouhé maličkosti 
vzbudí díků hlas. Jen ty sám, Bože 
náš, i  náš život v  rukou máš. Ne-
zřekni se nás!

Píseň z  Dodatku k  Evangelické-
mu zpěvníku č. 702 Mír na zemi 
daruj nám (nápěv R. Lüders, text k. 
Rommel / K. Trusina)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v únoru (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58, od 10:30 h):

24.  2.  – bohoslužby s  nedělní 
školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE A VŠE, CO SOUVISÍ S PIVOVARNICTVÍM 
Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ. DĚKUJI ZA NABÍDKY, TEL.: 732 170 454
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datum- den čas název druh místo konání

1. 2. pá Pohádková noc a den (31. 1.–1. 2. 2019) zábava DDM

4.2. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru koncert sál ZUŠ

5. 2. út 17:30 - 19:30 PEDIG tvoření DDM

6. 2. st 16:00 - 18:00 KERAMIKA I. pro dospělé tvoření DDM

9. 2. so 19:00 Francouzský večer - NOS DAMES hudba Kulturní dům

10. 2. ne 14:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

11. 2. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru koncert sál ZUŠ

12. 2. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA II. pro dospělé tvoření DDM

13. 2. st
8:30 a 10:00 Princezna Koloběžka (dopolední pohádka pro MŠ a ZŠ) pohádka Kulturní dům

16:00 - 18:00 HÁČKOVÁNÍ tvoření DDM

14. 2. čt
10:00 Večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení Městská knihovna

19:00 Smiling String Orchestra (koncert vážné hudby) hudba Kulturní dům

19. 2. út 17:30 - 20:00 PEDIG tvoření DDM

21. 2. čt

9:00 - 12:00 Výlet do HK - TONGO (MC Ratolest) zábava TONGO HK

16:30 Sebedůvěra a sebepřijetí dětí - přednáška B. Bašková přednáška MC Ratolest

19:00 SHIRLEY VALENTINE (hraje Simona Stašová) - VYPRODÁNO divadlo Kulturní dům

23. 2. so 14:30 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL (pořádá DDM) karneval MŠ U Dubu

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

15:00 Káťa a Škubánek (nedělní pohádka) pohádka Kulturní dům

25. 2. po
Karnevalový týden - masky, tvoření, hry, soutěže tvoření MC Ratolest

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru koncert sál ZUŠ

26. 2. út 17:30 - 19:30 FIMO ŽELVIČKY tvoření DDM

28. 2. čt 17:00 Na stopě našich předků (genealogie) přednáška Městská knihovna

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ÚNORU 2019
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Rok 1979 – silniční obchvat

V září 2019 tomu bude 40 let, co 
byla zahájena stavba nové silnice 
1/11 kolem našeho města. V letech 
1973 – 1974 byla stará dlážděná vo-
zovka protínající naše město smě-
rem z Hradce Králové do Kostelce 
nad Orlicí opravena zesílením o ži-
vičné vrstvy a rozšířena téměř na 6 
m. Se stoupajícím množstvím pro-
jíždějících aut však ani tyto úpra-
vy nestačily, a  tak byl v  roce 1975 
zpracován projektový úkol, který 
měl vyřešit tyto problémy. Projek-
tová dokumentace řešila průjezd 
městem tak, že nová cesta vedoucí 

od Hradce u čerpací stanice uhnula 
směrem do luk, překřížila Mostec-
kou ulici, která vede do Albrechtic 
nad Orlicí, a  směřovala dál mimo 
město po břehu proti toku řeky 
Orlice. Dvěma nadjezdy překroči-
la cestu do luk a železniční trať na 
Choceň a  za Voklikem se napojila 
na rovný úsek výjezdu z města smě-
rem na Kostelec nad Orlicí. Projek-
tová dokumentace rozdělila stavbu 
na 3 etapy. Stavba přeložky byla za-
hájena v září 1979. Investorem akce 
byl Silniční investiční útvar Pardu-
bice a  dodavatelem stavby Silnice 
Hradec Králové, závod Rychnov 
nad Kněžnou. Uvedením do pro-

vozu v červnu 1984 byla ukončena 
2. etapa a  finální práce uzavřely 
tuto akci v  listopadu  1985. Délka 
přeložky byla 3400 m a  stavební 
náklady obnášely tehdy zhruba 53 
miliónů korun. Jen pro zajímavost 
bylo dovezeno 250 tisíc m3 zeminy 
na násep a  podklad, pokryto bylo 
téměř 45 tisíc m2 plochy živičným 
povrchem. Nejvyšším bodem je 
most přes železniční trať ve výši 12 
m. Na stavbě byly použity i  nové 
technologie. Stavbu provázely ruku 
v  ruce nejen provozní problémy, 
ale i sama příroda testovala kvalitu 
provedených prací. Povodně v ná-
sledujících letech, především v roce 

1997, jsou dokladem dobře odve-
dené práce.

A  co k  tomu dodat? Mnohá 
města se v  současnosti potýkají 
s  velkým nárůstem projíždějících 
osobních a nákladních aut, autobu-
sů a dalších vozidel, s bezpečností 
obyvatel a  znečišťováním ovzduší. 
Naše město mělo to štěstí, že se 
kdysi našly finanční prostředky 
a  stavba obchvatu mohla být rea-
lizovaná mnohem dříve. Pro naše 
město to je to vskutku nadneseně 
řečeno stavba tisíciletí.

Libor Koldinský

Víte, že…?

…Týniště mělo kdysi právo va-
řit pivo? Získalo je neznámo kdy 
a  ztratilo smlouvou s  Oprštorfy 
v  roce 1659. Za to bylo zbaveno 
pěší roboty, mohlo přijímat a pro-
pouštět ze svazku města sousedy, 
vést samo pozemkové knihy, dávat 
svolení k  manželství a  posílat děti 
na řemeslo či studia, což byly pra-
vomoci tradičně náležející vrch-
nosti.

…týnišťský rodák Antonín Rau-
tenkranz (1879 - 1933) byl redak-
torem Vídeňského deníku? Tyto 
české noviny vycházely v  letech 
1850 - 1852 v  době tzv. Bachova 
absolutismu. Deník sdružoval kon-
zervativně orientované Čechy, kteří 
měli zájem o  rozvoj českého kul-
turního života a  zároveň zastávali 
věrnost rakouské monarchii.

…ještě ve 40. letech 20. stole-
tí stávala v  nejvýchodnějším cípu 
Podboří zděná kolomazná pec? 
Patřila kolomazníku Josefu Bran-
dejsovi. Dlouho po druhé světové 
válce zde bylo možné spatřit její 
torzo se zhrouceným šindelovým 
přístřeškem.

Místopisné okénko

Týniště čili plotiště

Význam jména našeho města je 
vcelku obecně znám. Vysvětlení, 
že název pochází ze starodávného 
slova týn, nalezneme, kromě mís-
topisné literatury, jednoduše na in-
ternetu. Tento univerzální zdroj in-
formací cituje závěry jazykovědců 
staré již dvě stě let a ani následující 
řádky nepřinášejí žádná převratná 
zjištění. Předkládají jen známá fak-
ta, která si tu společně připomene-
me a upřesníme.

Zřejmě jako první přichází s vý-
kladem slova týn český spisovatel 
a filolog Josef Jungmann. Rozebírá 
je ve svém Slovníku česko-němec-
kém, vydávaném v  letech 1835 
– 1839. V  Jungmannově době byl 
týn synonymem pro ohradu či plot. 
Týn si do češtiny našel cestu přes 
germánské jazyky až z  keltského 
dûnum a  staroirského dún. Kelto-
vé takto pojmenovávali své hrady. 
Anglické town (město) a  němec-
ké zaun (plot) jsou téhož původu. 
V  evropském středověkém pro-
středí mohly být týny i  opevněné 

dvory, v  nichž cizí kupci nalézali 
útočiště a ochranu. U nás je prav-
děpodobně nejstarším takovýmto 
specifickým prostorem pražský 
Týn v  těsném sousedství Staro-
městského náměstí.

České a moravské týny vznikaly 
v  rozmezí 10. až 12. století, tedy 
v  době před zakládáním hraze-
ných měst, jaké u  nás zavedl král 
Přemysl Otakar  II. Byly chráněné 

pouze palisádou bez náročně bu-
dovaných příkopů a  valů. A  mož-
ná právě v  této době se výraz týn 
začal přenášet z významu typ sídla 
na způsob opevnění. Lidé mluvili 
o týnu jako o plotu a týněním svou 
osadu oplocovali. Vesnice obehna-
ná týnem postaveným z hrubě ote-
saných kmenů – to bylo týniště.

Adam Prokeš
kresba: Kamila Prokešová

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ N. O. -  TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ

Představa středověkého Týniště vychází z keltského hradiště zvané oppi-
dum. Domněnku též podporuje první zápis o našem městě z roku 1361, kte-
rý zní: „…in Tiniscz oppido…“.



strana 27

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V RAŠOVICÍCH

12.  1.  2019 odpoledne 
prošla Rašovicemi skupinka 
koledníků Tříkrálové sbírky. 
Celkem se vybralo 3910 Kč. 
Děkujeme všem!

Miroslava Nováková

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

Upozornění pro občany

TERMÍN 1. SPLÁTKY MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ ZA ROK 2019:  
15. 02. 2019
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Den pro dětskou knihu – je ce-
lostátní akce, které se účastníme 
každý rok. Cílem je přiblížit dě-
tem knihovnu, především dětské 
oddělení. Konala se v  sobotu do-
poledne 1.  12. Na programu bylo 
velmi oblíbené vánoční tvoření pro 
malé i velké, kdy si příchozí mohli 
vyrobit a  odnést domů ozdoby na 
stromeček, dále vánoční svícínky 
v  podobě hvězdiček, vystřihovat 
sněhové vločky, nebo si také ozdo-
bit jablko či pomeranč. Návštěvníci 
měli možnost prohlédnout si nové 

knížky, zatočit si kolem štěstí a sou-
těžit o drobné ceny. V 10 hodin za-
čalo vystoupení tanečních kroužků 
DDM pod vedením svých učitelek, 
které trvalo asi hodinu. Ohlas divá-
ků byl obrovský. Tímto děkuji všem 
zúčastněným za nadšení, se kterým 
vystupovali a  další poděkování 
patří paní ředitelce Janě Kalouso-
vé, jež nám ochotně vyšla vstříc. 
Celé dopoledne panovala úžasná  
atmosféra, jak je vidět na fotogra-
fiích.

... pokračování na str. 30

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PROSINCI 2018
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pořádá
přednášku

28. února v 17:00 hodin
NA STOPĚ NAŠICH PŘEDKŮ
Zajímáte se o historii své rodiny? Kdo byli a jaK žili vaši předKové?
ChCete si sestavit rodoKmen a nevíte, Kde hledat informaCe?

Na vše vám odpoví geNealožka mgr. markéta pavlíková.



nabízí

BEZPLATNOU 
DONÁŠKOVOU SLUŽBU

pro imobilní občany nad 75 let

Zájemci se mohou hlásit na  
tel.: 494 377 131 nebo  

e-mailem: dospeli@knihovnatyniste.cz

Termíny donášky: 
7. 2. | 7. 3. | 4. 4. | 2. 5. | 6. 6. | 4. 7. | 1. 8. | 5. 9. | 3. 10. | 7. 11. | 5. 12.
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TISK FOTOGRAFIÍ | TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ | PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích kartonů, a dalších 
materiálů skladem.

tel.: +420 604 791 591 | Voklik 976, Týniště nad Orlicí

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKY
Poděkování

Děkujeme Sboru pro občanské 
záležitosti, p. Michálkové a p. Švá-
bové za milou návštěvu u příleži-
tosti naší diamantové svatby.

Marie a Ladislav Provazníkovi

Ráda bych touto cestou podě-
kovala paní Švábové a  paní Mi-
chálkové za krásný dárek a  bla-
hopřání k  mým osmdesátým 
narozeninám.

Zuzana Hanušová

Rádi bychom poděkovali všem 
za účast na posledním rozlou-
čení s  naším milovaným panem 
Zdeňkem Musilem i  za projevy 
soustrasti.

Zarmoucená rodina

Vzpomínky

Dne 12. února uplyne 10 let od 
úmrtí pana Antonína Šubrta. Kdo 
jste ho znali a  měli rádi, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manželka Olga 
s rodinou

18.  ledna  2019 uplynulo 7 let 
ode dne, kdy loupežný vrah bru-
tálně ukončil život naší milé, 

obětavé a  oblíbené přítelkyně, 
sousedky, paní Jaroslavy Vránové 
z Týniště nad Orlicí.

Každý, kdo ji znal, ať jí věnuje 
tichou vzpomínku.

Hejlkovi, sousedi

Historické korálkové ozdoby 
z  dob našich babiček – 5.  12.–
19.  12. jsme pro vás uspořádali 
výstavu vánočních ozdob. Vysta-
vovatelem byl Mgr. Aleš Skořepa, 
který tyto ozdoby sbírá již čtvrtým 

rokem a podporuje ho při tom celá 
rodina. Zájem byl opravdu veliký, 
výstavu navštívilo velké množství 
lidí.

Bc. Bohdana Pokorná

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PROSINCI 2018



od 21 200 Kč do 23 700 Kč
od 28 000 Kč do 30 000 Kč + bonusy

pokladní/prodavač

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:   
na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 601 349 232 • www.penny.cz

penny 
Týniště nad orlicí

naše penny Teď může

 být i vaše penny!

 
připojTe se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

inzerce

NOVINKY Z TÉKAČKA
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Koldinský, mob. 603 450 213, e-mail: koldinsky@tyniste.cz • Redakční rada: Petra Čížková, Milan Ešner. • Příjem inzerce - Ing. Dana Dobešová, tel. 494 371 693, e-mail: dobesova@tyniste.cz. • Příspěvky včetně fotografií 
v maximálním možném rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele je do 12. dne předcházejícího měsíce. Redakce si 
vyhrazuje právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení 
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Hlavní hvězda Čarodějnic 2019: kapela WOHNOUT
Čarodějnice v Týništi nad Orlicí letos budou větší než kdy dřív. Kromě toho, že se přesunou do centra města, 
nabídnou ještě více občerstvení a atrakcí pro děti a otevřou také hned dvě velká pódia plná muziky, na 
kterých se představí 10 kapel.

Nyní máme milou povinnost představit první z nich, a to rovnou hlavní hvězdu akce. Bude jí kapela Wohnout 
v čele s bratry Matějem a HONZOU  Homolovými. Česká festivalová stálice bude vrcholem programu na hlavním 
pódiu týnišťských Čarodějnic a předvede v plné kráse své tvrdé, ale melodické kytarové riffy, úderné české 
texty a koncert plný energie.

Za 12 ročníků čarodějnické akce v Týništi je na poli muziky Wohnout určitě největší jméno, které se k nám 
povedlo dostat, proto si nenechte jejich koncert ujít a přijďte 30. dubna na Mírové a Tyršovo náměstí užít si 
odpoledne a večer plný muziky, tance a jiné zábavy.

Vstup zdarma!
dana dobešová (kc) | michal procházka (band-a-ska) 

v Týništi nad Orlicí

Band-a-SKA a Kulturní centrum pořádají


