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ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje

1. Smlouvu číslo: Z_S24_12_ 
8120067288 o  smlouvě budoucí 
o  realizaci přeložky distribuční-
ho zařízení určeného k  dodávce 
elektrické energie, na stavbu Tyr-
šovo nám. 286, 245, Týniště nad 
Orlicí, 517 21 s předběžnou cenou 
270 000 Kč bez DPH mezi smluv-
ními stranami: ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
a Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č.IV-12-2016934/02, Týniš-
tě nad Orlicí, V Sítinách 850/1, 7, 
kvnn mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín zastoupená společností TAR-
PA s.r.o., se sídlem Kydlinovská 
1300, 500 02 Hradec Králové a po-
vinná město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

3. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Úprava křižovat-
ky Mostecká a  Turkova Týniště 
nad Orlicí – Oprava splaškové 
kanalizace a  vodovodu“ firmu 
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 
1094, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ 60914076, s  nabídkou 
nejnižší ceny 4 465 774 Kč včetně 
DPH a ukládá projednat v zastu-
pitelstvu města uzavření smlouvy.

4. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Úprava kři-

žovatky Mostecká a  Turkova Tý-
niště nad Orlicí“ firmu STAVI-
TELSTVÍ DS, s.r.o., Mírová 1446, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ 25932381, s nabídkou nejnižší 
ceny 16 708 778,02 Kč včetně DPH 
a ukládá projednat v zastupitelstvu 
města uzavření smlouvy.

5. Záměr prodeje pozemku st. 31 
o  výměře 257 m2, jehož součástí 
je stavba č. p. 43 v k. ú. Rašovice 
u Týniště nad Orlicí.

6. Záměr prodeje pozemku p.č.338 
o výměře 129 m2 v k.ú. Rašovice 
u Týniště nad Orlicí.

7. Smlouvu o pronájmu části střechy 
čp. 28 v  k. ú. Rašovice u  Týniště 
nad Orlicí pro zařízení anténní-
ho systému a  technologie společ-
nosti Tlapnet, IČ : 271 74 824 za 
cenu 6000 Kč/rok bez DPH od 
01.  04.  2019 a  ukládá starostovi 
města nájemní smlouvu podepsat.

8. Dodatek ke smlouvě o zprostřed-
kování uzavřené mezi Štěpánem 
Tomašíkem – REALITY RYCH-
NOVSKO, Komenského 107, Tý-
niště nad Orlicí a Městem Týniště 
nad Orlicí na dobu určitou, nej-
později do 30. 4. 2019.

B) Bere na vědomí:

1. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 31. 12. 2018.

2. Nabídku manželů K. a  manželů 
K. na odkoupení obecního domu 
v Rašovicích - nemovitost ID 915-
151246 za cenu 512 000 Kč.

3. Nabídku na odkup objektu Trans-
formační stanice 1243 ve stavu 
mimo provoz, postavené na sta-
vební parcele číslo 1243 v  obci 
a k.ú Týniště nad Orlicí a souhlasí 
s  cenou stanovenou znaleckým 

posudkem číslo: 27/3917/2019 * 
TS 1243 ve výši 13.440 Kč, od Vý-
chodočeské energetické závody, 
státní podnik v likvidaci v zastou-
pení CGB – Consult, s.r.o., Ing. Jan 
Chalupa, CSc., Pod Děkankou 27, 
147 00 Praha4 – Podolí a ukládá 
projednat v ZM.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM poskytnutí pří-
spěvku pro Místní akční skupinu 
NAD ORLICÍ o. p. s. ve výši 10 Kč 
na obyvatele.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
2. Projednat v ZM prodej pozemku 

p.č.338 v  k.ú. Rašovice o  výměře 
129 m2.

T: jednání ZM
Odpovídá: Hejna Z.
3. Projednat v ZM nákup Meteosta-

nice Davis Vantage Pro 2 - bezdrá-
tová verze s  24 hod. aspiračním 
štítem PLUS – 6163 pro Základní 
školu Týniště nad Orlicí v  ceně 
62 899 Kč, včetně DPH.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J

A) Schvaluje:

1. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí ceník 
prací a  číselník prací – zúčtovací 
list platný od 1. 1. 2019.

2. Dodatek č. 6 k  Smlouvě o  záso-
bování teplem objektu č.p. 950 
ve městě Týniště nad Orlicí mezi 
smluvními stranami město Týniš-

tě nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí a  PPT 
Potrubní technika, s.r.o., Klatov-
ská 515/169, 321 00 Plzeň.

3. Výměnu kuchyňské linky a kom-
binovaného sporáku v bytě č. 1 ná-
jemnice p. L. Š. v ulici ***, Týniště 
nad Orlicí.

4. Vítěze výběrového řízení pro veřej-
nou zakázku „Oprava komunikací 
v Týništi nad Orlicí v  roce 2019“ 
firmu ROADMEDIC, s.r.o., Pod 
Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk, IČ 28586484, s nabídkovou 
cenou 3 176,25 Kč včetně DPH/1 
tunu materiálu včetně dopravy 
a prací, a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

5. Vítěze výběrového řízení pro ve-
řejnou zakázku „Oprava varny ZŠ, 
Týniště nad Orlicí“ firmu ISOTEP, 
s.r.o., Královéhradecká 1089, Ústí 
nad Orlicí, IČ 25263498, s nabíd-
kou nejnižší ceny 7 199 260,14 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostovi 
města s  vítězem smlouvu pode-
psat.

B) Bere na vědomí:

1. Vyhlášení ředitelského volna na 
den 21. 3. 2019 v Základní umě-
lecké škole, Týniště nad Orlicí.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Usnesení č. 7
z jednání Rady města

Týniště n. O. konané dne 18. 2. 2019

Usnesení č. 8
z elektronického jednání Rady města
Týniště n. O. konané dne 6. 3. 2019

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKY
Vzpomínka

Děkujeme za cestu, kterou jsi 
s námi šel,

děkujeme za život, který jsi 
s námi žil…

Dne 22.  4.  2019 tomu bude 
již 15 let, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Miroslav Marti-
nec.

Stále vzpomínají manželka 
Eva s dětmi a vnoučaty, 

 a kamarádi

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu 
v Týništi nad Orlicí, Sboru pro 
občanské záležitosti, za blaho-
přání, dárek a  kytičku k  mým 
narozeninám.

Anna Burešová

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
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Dobrým andělem se stává každý, 
kdo přispívá nadaci Dobrý anděl 
a  prostřednictvím pravidelných fi-
nančních příspěvků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, které zasáhla váž-
ná nemoc. Díky těmto darům pak 
mohou jejich rodiče uhradit výdaje 
spojené s  léčbou - například častou 
dopravu do nemocnice, doplatky 
léků, speciální stravu, zdravotnické 
pomůcky, rehabilitace a další potřeb-
né terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více 

než 6 218 rodinám, z  Týniště nad 
Orlicí pochází 5 z nich. Dárců, Dob-
rých andělů, u vás najdeme přes 50. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli ne-
zištně pomáhat druhým. Každý den 
vidíme, že i malý příspěvek pomůže 
a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ 
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace 

Dobrý anděl odevzdává potřebným 
rodinám do posledního haléře, pro-
tože je její provoz hrazen ze soukro-
mých zdrojů Petra Sýkory a dalších 
filantropů. Navíc získává každý 
dárce, který se zaregistruje na www.
dobryandel.cz, i  přístup do svého 
Andělského účtu, kde vidí konkrét-
ní příběhy rodin, kterým pomáhá. 
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 
100 nových žádostí o  pomoc a  cel-
kem odesílá příspěvky více než 3 400 
rodinám.

Bruslení v Opočně
Prvním březnovým týdnem jsme 

zakončili druhou část bruslařského 
kurzu v Opočně pod vedením pana 
trenéra Zdeňka Buryho. Pro děti to 
je další zkušenost s pohybem a my 
jsme rádi, že jim ji můžeme zpro-
středkovat. I  když jsou zpočátku 
některé děti nejisté a  bez hrazdič-
ky na ledě „nedají ani ránu“, díky 
skvělému přístupu trenéra brzy 
ztratí ostych a po několika lekcích 
hrazdičku odloží a  rozjedou se 
samy. A děti, které již bruslit umí? 
Ty trenér zaujme skvělými hrami. 
Už teď se těšíme na příští sezónu.

Hrajeme si v lese
I když zima ještě neřekla své po-

slední slovo, stále přibývá krásných 

slunečných dní, které přímo vybí-
zejí k tvořivým hrám v přírodě. Vět-
šinu času venku trávíme v lese, což 
je obrovským přínosem pro naše 
zdraví a současně dochází k přiro-
zenému rozvoji dětské osobnosti. 
Děti se seznamují s lesním ekosys-
témem, poznávají přírodniny a vy-
užívají je ke svým hrám. V lese pak 
vznikají stavby jako domeček pro 
motýly, pokojíček pro lišku, v  im-
provizované lesní kuchyni vaří děti 
báječné pokrmy. Navíc třeba chůzí 
po kládě či přeskočením pařezu se 
přirozeně posiluje fyzická zdatnost 
dětí. Každý den se těšíme na nová 
dobrodružství.

Za kolektiv MŠ Mgr. Zuzana Ba-
řinková

MEZI OBYVATELI TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NAJDEME PŘES 50 DOBRÝCH ANDĚLŮ

POD DUBEM, ZA DUBEM A U DUBU! V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SE OPRAVDU NENUDÍME.
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NOVINKY Z TÉKÁČKA

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

Letošní Čarodějnice v  Týništi 
nad Orlicí budou úplně jiné, než 
jste byli zvyklí! Budou větší, zábav-
nější, budou blíž, bude mnohem 
více programu, kapel, zábavy pro 
děti i občerstvení!

Budou na náměstí
Hlavní podium 12. Čarodějnic 

v  Týništi nad Orlicí bude letos na 
Mírovém náměstí, kde bude dost 
prostoru pro posezení i  tanec, hu-
dební program už od 15 hodin 
a  spousta jiných možností zábavy 
pro dospělé i pro děti. Kromě toho 
bude nedaleko odtud stát také dru-
hé pódium, na Tyršově náměstí 
(před Kulturním centrem), kde 
vystoupí dalších 5 kapel. Aby naše 
akce hladce proběhla, ale také ve 
vašem vlastním zájmu, prosíme 
majitele aut, kteří bydlí nebo pra-
cují v  prostoru obou náměstí, aby 
pro odpoledne a  večer 30.  dubna 
využili jiná parkovací stání. Za pří-
padné škody na autech neručíme.

Budou i pro děti
O  organizaci her a  soutěží pro 

naše nejmenší se letos stará přede-
vším DDM Týniště nad Orlicí. Od 
16:30 začne pod kostelem Čaroděj-
ná cesta, kde mohou děti soutěžit 
o  různé ceny. Další ceny mohou 
získat v  anketě Miss Čarodějnice, 
která bude vyhlášena v  19:30 na 
hlavním podiu. Kromě toho budou 
na náměstí k  dispozici projížďky 
kočárem, skákací hrad, ukázky vir-
tuální reality a  hasičské techniky. 
Samozřejmostí je opékání na za-
hradě DDM (buřty s sebou!) a vel-
ká čarodějnická hranice! Bude toho 
spousta!

Bude co jíst (a pít…)
Na náměstí vyroste kromě po-

dia také velký stan s občerstvením, 
točit se bude Plzeňský Prazdroj, 
podávat se bude výborná káva, 
domácí medovina a spousta jiných 
nápojů. Kromě tradičních festi-
valových dobrot budou v  nabídce 
také trdelníky, bramborové spirál-

ky, ale také vegetariánské a vegan-
ské speciality. Na akci tak můžete 
určitě přijít i  s  prázdným žalud-
kem.

Bude hudba!
Jak už bylo několikrát zmíněno, 

na akci vystoupí celkem 10 ka-
pel na dvou pódiích a postarají se 
o hudební program od 14:45 až do 
půlnoci. Skupiny budou střídavě 
vystupovat na Mírovém a  Tyršově 
náměstí, takže kdo bude chtít, stih-
ne všechno. A na koho se můžeme 
těšit? Vystoupí mladé kapely Waro-
vání a  Tight Trail, rockoví Marry 
B, kluci z  Natřije, oblíbení Brass 
Avenue s  týnišťským bubeníkem 
Vítkem Skaličkou, festivaly protřelí 
Queens of Everything, kapela z bu-
doucnosti Bert & Friends, držitelé 
dvou letošních Andělů, kapela The 
Atavists, domácí Band-a-SKA, ale 
především WOHNOUT!!!

Budou zadarmo!!!
Tohle všechno pro vás chystá-

me na úterý 30.  dubna  2019, celé 
odpoledne a  večer, na Mírovém 
a  Tyršově náměstí a  samozřejmě 
ZADARMO! Tak doufáme, že vás 
přijde co nejvíc, už se moc těšíme!

Město Týniště stage,  
Mírové náměstí

Marry B
Hudební program na Mírovém 

náměstí zahájí rocková kapela 
Marry B, která k  nám přijede až 
z  Jirkova, nedaleko německých 
hranic. Hrají spolu už od roku 2012 
a v roce 2017 vydali svoje debutové 
album Payboy.

Brass Avenue
Již potřetí se v  Týništi objeví 

tahle formace šesti sympatických 
mladíků, kteří se dali dohromady 
v Praze, ale každý pochází z jiného 
koutu republiky. Na bicí s nimi hra-

je Týnišťák Vítek Skalička! Těšit se 
můžete na instrumentální covery 
nejznámějších melodií pop music 
a  nekonečnou energií nabyté vy-
stoupení, které vás prostě přinutí 
roztančit boky.

Queens of Everything
Kapela z  Prahy, stálice českých 

klubů a  festivalů, brázdí pódia od 
roku 2008. Výbušná směs punku, 
swingu a  rock n’rollu s  charak-
teristickým zvukem kontrabasu 
a  „okouřené“ kytary, doplněná 
o  dechovou sekci. Na svém kontě 
mají jedno EP a dvě alba, s názvy 
„Game for Life“ a  „God Save the 
Queens!“.

Band-a-SKA
Domácí kapela, která se výrazně 

podílí na přípravách a  organizaci 
této velké akce. Na jejich vystoupe-
ní se můžete na Čarodějnice letos 
těšit už poosmé! Energická kapela 
s  autorskou tvorbou na žánrovém 
rozmezí ska, pop rocku, funku 
a spousty jiných stylů. Už devět let 
objíždí koncerty a festivaly po celé 
republice a  má za sebou i  několik 
zahraničních výjezdů (Německo, 
Polsko, Anglie).

Wohnout
Hlavní hvězdou akce bude kape-

la Wohnout v  čele s  bratry Matě-
jem a Honzou Homolovými. Česká 
festivalová stálice bude vrcholem 
programu na hlavním pódiu tý-
nišťských Čarodějnic a  předvede 
v  plné kráse své tvrdé, ale melo-
dické kytarové riffy, úderné české 
texty a koncert plný energie. Za 12 
ročníků čarodějnické akce v Týni-
šti je na poli muziky Wohnout ur-
čitě největší jméno, které se k nám 
povedlo dostat, proto si nenechte 
jejich koncert ujít!

Cmi stage, Tyršovo náměstí

Warování
Druhou scénu na Tyršově náměs-

tí otevře kapela Warování z Velkého 
Poříčí, složená ze tří mladých rocke-
rů. Hrají spolu od roku 2014 a mají 
za sebou (a  určitě i  před sebou) 
spoustu vystoupení na koncertech 
a  festivalech, hlavně v  Královéhra-
deckém kraji. Tak snad se jim bude 
líbit i u nás…

Tight Trail
Další mladou kapelou bude čtyř-

členná formace Tight Trail z  Čes-
ké Skalice. Hraje převážně vlastní 
skladby s anglickými texty pohybu-
jící se na hranici alternative rocku 
a metalu.

Natřije
Kapela z  Chlumce nad Cidlinou 

hrající vlastní pop-rockovou tvorbu. 
Má za sebou několikaleté vystupo-
vání na festivalech (např. i Votvírák 
nebo Majáles HK). Loni začali po 
menší pauze opět hrát a v současné 
době pracují na novém albu.

Bert & Friends
Nejslavnější kapela z  období ko-

lem roku 2050, která se vrátí v čase, 
aby zahrála jejich největší hity z roku 
2049. Stvůrcem je Albert Romanutti, 
zpěvak, klávesista, hitmaker a blízký 
přítel prezidenta světa Billa Brixtena. 
V  recenzích se o  jejich hudbě píše 
jako o nemožné na ni napsat jakou-
koliv recenzi. Ti, kteří si troufli, psali 
o neuchopitelné kráse a záhy zmizeli.

The Atavists
Skupina z  Hradce Králové přije-

de se svoji energickou muzikou na 
stylovém pomezí blues, stoner-roc-
ku a surfových kapel z 60. let. Jejich 
deska Lo-Fi letos získala hned dva 
Anděly, za Objev roku a nejlepší des-
ku v kategorii Rock. Dodatečně gra-
tulujeme… Svým charakteristickým 
zvukem určitě rozproudí krev všech 
diváků jakožto poslední živá kapela, 
která na naší akci vystoupí…
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BESEDA 2.A V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Týniště nad 

Orlicí nás na 11. 2. 2019 pozvala na 
besedu pro druháčky na téma „Naše 
země, náš domov“. Paní knihovnice 
z dětského oddělení si připravila pro 
děti jako tradičně zajímavé téma, 
tentokráte v rámci akce „Celé Česko 
čte dětem.“ Na dvouhodině se stří-
dalo nejen povídání k historii naše-
ho státu s ukázkami z knih, ale i sou-
těže, hádanky, křížovky, přesmyčky 
a  přiřazování obrázků k  textu. Bě-
hem besedy vynikal v  aktivitě a  ve 
správných odpovědích A. Drozdík, 
jemu sekundovali stejně úspěšně 
A. Gavula a  N. Plašilová. Na závěr 
si děti mohly vypůjčit z  poliček na 
krátké prohlédnutí knížky, které je 
zaujaly. Po návratu do školy jsme si 
o  návštěvě popovídali. Žáci si pak 
prohlédli sérii žákovských malova-
ných obrázků Karlštejna a Karla IV., 
kterými jsme nakonec besedu uza-
vřeli.

Mgr. Jan Skalický, 
třídní učitel II.A

STOLNÍ TENIS
V  den rozdávání pololetního 

vysvědčení 31. 1. 2019 proběhl na 
naší škole premiérový ročník tur-
naje ve stolním tenisu.

Zúčastnilo se ho téměř 80 zá-
jemců. Všechny nás příjemně 
zaskočil veliký zájem z  řad žáků, 
ale na druhou stranu je to pro nás 
zpětná vazba, že o  tuto aktivitu 
bude zájem i  v  budoucnu. Samo-
zřejmě, že vítězi jsou všichni, kteří 
se do tohoto turnaje aktivně zapo-
jili a obohatili ho svou přítomnos-
tí. Překonali tak svou pohodlnost 
a určitý strach z neznáma.

Soutěžilo se v  6 kategoriích 
systémem „pavouka“ známého 
z tenisu, kdy vítěz postupuje a po-
ražený končí, proto jsme vždy vy-
hlásili první dvě místa. Výsledky 
jsou následující:

Kategorie – mladších dívek: 1. 
místo: L. Prausová, 2. místo: L. 
Karlíková

Kategorie – mladších chlapců: 
1. místo: D. Závodní, 2. místo: O. 

Richter
Kategorie – středních chlapců: 

1. místo: J. Valenta, 2. místo: R. 
Prokeš

Kategorie – starších dívek: 1. 
místo: T. Richterová, 2. místo: A. 
Burdová

Kategorie – starších chlapců: 1. 
místo: O. Polčák, 2. místo M. Ze-
mánek

Kategorie – nejstarších chlapců: 
1. místo: J. Ptáček, 2. místo: M. 
Valenta

Všem jmenovaným upřímně 
gratulujeme a  přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Marian Janko

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve středu 16.  1.  2019 jsme se 

jako výherci školního kola děje-
pisné  olympiády pro osmý a  de-
vátý ročník R. Švagr, R. Kohout 
a  P. Štekl zúčastnili Okresního 
kola dějepisné olympiády na VOŠ 
a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou.

Po rozdělení identifikačních čí-

sel a  seznámení s  pravidly jsme 
se pustili do práce. Doporuče-
né  zdroje pro přípravu byly uži-
tečné, ale převládaly otázky za-
měřené  na všeobecný přehled. 
Takřka po hodině  jsme měli ho-
tovo, byť  byl na vypracování vy-
hrazen  čas 90 minut.  Čekání  na 
vlak jsme si tak zkrátili zastávkou 
v cukrárně a přátelským rozhovo-
rem.

Již za týden byly známy výsled-
ky. R. Švagr se umístil na 14. mís-
tě, R. Kohout na 12. místě a já na 
6. místě. R. Kohoutovi, který zís-
kal nad 60 % celkových bodů, uni-
kl jako úspěšnému řešiteli postup 
do krajského kola jen o  chlup. Já 
jsem do krajského kola postoupil 
a  budu pokračovat v  této tajupl-
né historické expedici.

P. Štekl - 9. ročník

Fotografie z akcí školy jsou k dis-
pozici na webových stránkách školy

www.zstyniste.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - PROBĚHLO

Naše škola se rozhodla zapojit do krásné akce 
s  názvem Tulipánový měsíc, kterou pořádá spolek 
Amélie, jenž pomáhá onkologicky nemocným a je-
jich rodinám v psychosociální oblasti napříč repub-
likou. Hlavní myšlenkou této akce je přinést s blíží-
cím se jarem novou naději. Onkologická pracoviště 
se v průběhu měsíce března promění v jednu velkou 
tulipánovou zahradu. Klinika onkologie a radiotera-
pie ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je do této 
akce také zapojena, a proto naše obrázky a výrobky 
budou zdobit tato oddělení.

Do výroby se zapojili nejmladší žáci se svými uči-
telkami a vychovatelkami školní družiny, ale ani žáci 
z druhého stupně se nenechali zahanbit a nakreslili 
krásné obrázky s  motivy jara a  vyrobili nádherné 
tulipány. Všechny spojovalo nadšení a myšlenka, že 
mohou udělat radost lidem, kteří svádí boj se zákeř-
nou nemocí. Chtěli jsme je podpořit a vyjádřit jim 
svůj obdiv a dát naději, že v tomto boji nejsou sami.

Mgr. Edita Burešová

TULIPÁNOVÝ MĚSÍC V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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datum- den čas název druh místo konání

1. 4. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

2. 4. út 17:30 - 19:30 Keramika pro dospělé tvoření DDM

3. 4. st 18:00 Koncert orchestrů ZUŠ hudba Kulturní dům

4. 4. čt

9:00 Výlet do zábavného parku TONGO (MC Ratolest) zábava Hradec Králové

17:00 Putování s Beruškou (DDM) zábava od DDM

17:00 Makro fotografie - Vodní kolize - vernisáž výstavy Radky Brando-
vé (výstava do 25. 4. ) vernisáž Městská knihovna

7. 4. ne 10:00 - 12:00 Ukliďme Týniště dobrovolné od památ. Dubu

8. 4. po 18:00 První klavírní recitál žáků ZUŠ hudba ZUŠ

9. 4. út 17:30 - 19:30 PEDIG pro dospělé a děti tvoření DDM

10. 4. st 15:00 - 18:00 Bazar oblečení, hraček, sport. potřeb bazar MC Ratolest

11. 4. čt
10:00 Večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) tvoření Městská knihovna

17:00 FIMFÁRUM (DS Poškoláci - DDM) představení Kulturní dům

12. 4. pá 16:30 Běh o velikonočního beránka (DDM) sport stadion

15. 4. po 18:00 Koncert komorních souborů ZUŠ hudba Kulturní dům

16. 4. út
17:30 - 19:30 Keramika pro dospělé tvoření DDM

19:00 KALLIOPÉ TRIO PRAGUE - koncert vážné hudby hudba Kulturní dům

17. 4. st 8:30 a 10:00 Nosáčkova dobrodružství - dopolední pohádka pro MŠ a ZŠ představení Kulturní dům

18. 4. čt 17:00 Duchovní podstata Velikonoc - MVDr. Jiří Benda beseda Městská knihovna

23. 4. út 17:30 - 19:30 PEDIG pro dospělé a děti tvoření DDM

25. 4. čt 16:30 Beseda s ředitelkou MŠ Město beseda MC Ratolest

26. 4. pá
15:00 Jarní botanická vycházka k řece Orlici - Mgr. Jan Doležal vycházka info v knihovně

19:00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE (Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová) představení Kulturní dům

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

15:00 Povídání o pejskovi a kočičce - nedělní pohádka představení Kulturní dům

29. 4. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

30. 4. út 15:00 -?? 12. ČARODĚJNICE zábava Mírové, Tyršovo 
náměstí

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V DUBNU 2019
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■ Dne 4.  2.  2019 
v  07:15 hod. se 
shodou náhod 
dostavil strážník 
v  rámci pěší ob-
chůzky na místo 
havárie osobní-
ho vozidla v  ulici 

T.G. Masaryka, bezprostředně po 
nárazu vozidla do zaparkovaného 
automobilu. Příčinou události byla 
náhlá zdravotní komplikace u oso-
by řidiče. Společně s  dalšími pří-
tomnými osobami byla poskytnuta 
první pomoc a  na místě setrváno 
do příjezdu rychlé zdravotnické po-
moci a Policie ČR.

■ Dne 6. 2. 2019 byla strážníky MP 
v rámci prevence realizována v sou-
činnosti s  Policií ČR kontrola re-
kreačních chat v oblasti Suté Břehy. 
V  rámci fyzické kontroly objektů 
nebyl zjištěn žádný případ násilné-
ho vniknutí.
■ Dne 8. 2. 2019 v 12:30 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
v  oploceném areálu v  ulici Kpt. V. 
Opatrného dochází s největší prav-
děpodobností ke spalování odpadu 
na otevřeném ohništi. Toto pode-
zření se zakládalo na pravdě. Na 
udaném místě byl strážníky zasti-
žen zaměstnanec, který byl za toto 
protiprávní jednání odpovědný. Vy-

řešeno pokutou příkazem na místě.
■ Dne 9. 2. 2019 v 22:50 hod. požá-
dala Policie ČR o  prověření ozná-
mení, které se týkalo rozbití výplně 
okna u domu na Mírovém náměs-
tí. V  rámci následně prováděných 
opatření byla zjištěna osoba pacha-
tele, který se k  poškození doznal 
a  způsobenou škodu uhradil. Ná-
sledně vyřešeno pokutou příkazem 
na místě.
■ Dne 16. 2. 2019 v 19:45 hod. byla 
z podnětu Policie ČR provedena li-
kvidace kadáveru kočky v obci Kři-
vice, která mohla být otrávena.
Dne 20. 2. 2019 v 09:00 hod. měst-
ská policie obdržela oznámení, že 

na travnaté ploše podél oplocení 
koupaliště parkuje kamion. Na mís-
tě bylo zjištěno, že řidič ukrajinské 
národnosti zde měl zaparkovat 
z  důvodu technické závady a  nyní 
se na rozmoklé zemině nemůže 
rozjet. Řešeno pokutou příkazem 
na místě.
■ Dne 22. 2. 2019 v 15:10 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že na 
městské ubytovně „Modrák“ došlo 
ke rvačce mezi dvěma ubytova-
nými. Jeden z  aktérů potyčky byl 
následně převezen do nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou k ošetře-
ní. Věc je v šetření městské policie.

Jaroslav Forman, strážník MP

Město Týniště nad Orlicí se stá-
vá bezpečným městem

V roce 2018 bylo městskou policií 
evidováno 333 závažnějších událos-
tí. Je to po 20 letech, co jsme zazna-
menali výrazný pokles přestupkové 
kriminality, a  to zhruba o  30 %. 
Celkový počet vyřešených přestup-
ků na místě v příkazním řízení byl 
v počtu 220 a celková uložená částka 
na pokutách činila 54.600 Kč. Počet 
přestupků oznámených správním 
orgánům klesl na 28.

Největším počtem páchaných 
přestupků byly přestupky proti 
veřejnému pořádku, drobné van-
dalství, poškozování košů, značek 
apod. v  počtu 46. Přestupků proti 
občanskému soužití, kdy se jedná 
o vyhrožování, újmy na zdraví až po 
běžné schválnosti, těchto se dopus-
tilo 15 osob. U majetkových deliktů, 
mezi něž patří drobné krádeže např. 

v obchodech a zahradách, kol apod., 
těchto bylo 7. Přestupky v souvislos-
ti s alkoholem byly tři. U přestupků 
vztahujících se k místním záležitos-
tem veřejného pořádku, jako je po-
rušení vyhlášek a nařízení obce bylo 
řešeno 34. Zbývající počet přestupků 
byl převážně z oblastí dopravy a sil-
ničního hospodářství, jako je špatné 
parkování, řešení vraků apod.

Na území města Týniště nad Or-
licí také došlo k zásadnímu snížení 
počtu odchycených a volně pobíha-
jících zvířat na počet 34. Na protial-
koholní záchytnou stanici byly pro 
svůj nezpůsobilý stav převezeny 4 
osoby.

Městská policie ve své činnosti 
nejvíce spolupracuje při zajišťování 
místních záležitostí veřejného po-
řádku s  Policií ČR. Spolupráce je 
velmi úzká, hlídky se o případných 
rizicích vyplývajících z  jednotli-

vých dnů operativně informují. Při 
zákrocích se navzájem podporují 
a vypomáhají tak, aby byl zákrok co 
nejrychlejší a nejefektivnější.

Městská policie v Týništi nad Or-
licí dlouhodobě pracuje na preven-
ci kriminality. Probíhají vyučovací 
hodiny, jak na dopravním hřišti, tak 
ve školách a školkách. Při porušení 
právních předpisů jsou děti vycho-
vávány tak, aby poškozené a znečiš-
těné místo uvedly do původního sta-
vu. Bohužel, některá místa se nedají 
uhlídat.

Pro odsouzené občany Týniště 
nad Orlicí zajišťujeme výkon obecně 
prospěšných prací.

Novým fenoménem je provádění 
technických zásahů strážníků např. 
při zdravotních a  obdobných potí-
žích starších a  nemocných občanů 
ve formě násilného otevření domů, 
bytů s následným poskytnutím prv-

ní pomoci a přivoláním lékařského 
ošetření.

Městská policie také zvýšila spo-
lupráci se sociálním odborem měst-
ského úřadu, při podezřeních týka-
jící se šikany, týrání, či omezování 
práv starších osob apod.

Po zpracování a  vyhodnocení 
získaných dat lze obecně konstato-
vat, že se kriminalita v  Týništi nad 
Orlicí snížila. Tento trend může být 
dán celospolečenským uplatněním 
dříve nezaměstnaných osob, výbor-
nou prací Policie ČR, vybudováním 
kamerového systému, navýšením 
počtu strážníků, či lepší vynutitel-
ností práva. Významným faktorem 
snižujícím kriminalitu se stal i zvý-
šený dohled nad nepřizpůsobivými 
migrujícími zaměstnanci okolních 
firem.

Martin Štěpánek,  
velitel MP Týniště nad Orlicí

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ÚNOR 2019

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ ZA ROK 2018

26. 1. 2019 proběhl v hale u dubu již 10. 
ročník turnaje v ping-pongu. Svojí účastí 
nás poctilo 30 hráčů. První hráč byl za 
své sportovní úsilí odměněn hodnotný-
mi cenami, které bylo možno pořídit díky 
štědrým sponzorům a  finanční podpoře 
Města Týniště nad Orlicí. Tímto bychom 
chtěli všem poděkovat, velký dík patří také 
dlouholetým pořadatelům R. Jíchovi a L. 
Štěpánovi, kteří pro hráče připravují zá-
zemí a občerstvení. Na stupně vítězů letos 
vystoupili tito borci: 1. J. Unger, 2. L. Brom, 
3. L. Pavel.

Dagmar Stodůlková
Velké díky patří i Dáše Stodůlkové, autor-

ce článku, ale hlavně autorce guláše a dal-
ších dobrot, které s  radostí a  velkou péčí 
připravuje na každou akci, u které se ocho-
mýtne. Všichni nám dají určitě za pravdu, 
že její kuchařské umění je báááječnééé.

R. Jícha, L. Štěpán

TURNAJ V PING-PONGU
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Již 13 let poskytuje Centrum Ori-
on, z.s. v okrese Rychnov nad Kněž-
nou sociální službu Osobní asistence. 
Díky pomoci osobních asistentů mo-
hou děti a mladí dospělí s postižením 
(mentálním, tělesným nebo kom-
binovaným) chodit do mateřské či 
základní školy nebo se účastnit vol-
nočasových aktivit jako jejich zdraví 
vrstevníci.

Co si představit pod prací osobní-
ho asistenta? Osobní asistenti Centra 
Orion především pomáhají dětem 
a  mladistvým během jejich pobytu 
ve školním nebo předškolním zaří-
zení – pomáhají při úkonech spoje-

ných s oblékáním a svlékáním, pře-
sunem na vozík či lůžko, dopomáhají 
či dohlíží při přípravě a  podávání 
jídla a pití, při osobní hygieně nebo 
použití WC. Osobní asistent se také 
maximálně snaží podporovat klienta 
v  samostatnosti při sebeobslužných, 
vzdělávacích a tvořivých činnostech. 
Díky účasti na volnočasových akti-
vitách klienti mohou rozvíjet svou 
osobnost, věnovat se aktivitám, které 
je baví, být v kolektivu svých vrstev-
níků…

Osobní asistenci nyní v  Centru 
Orion zajišťuje 10 pracovníků v pří-
mé péči. Klademe přitom velký důraz 

na výběr asistenta nejen s požadova-
nou kvalifikací, ale mimo zákonem 
stanoveného vzdělání požadujeme, 
aby měl kladný vztah k dětem a mla-
dým dospělým s postižením a v této 
oblasti se také dále vzdělával, protože 
každé dítě či mladistvý s postižením 
má svá specifika a  individuální po-
třeby, které je třeba při poskytování 
služby respektovat a pracovat s nimi.

Osobní asistence je služba placená 
- rodiče dětí, kteří osobní asistenci 
využívají, platí za poskytnuté úkony. 
Platby od rodičů však v žádném pří-
padě nestačí pokrýt celkovou mzdu 
asistenta a ani další provozní nákla-

dy, které s poskytováním osobní asis-
tence souvisí. Centrum Orion, z.s., je 
nezisková organizace, finanční pro-
středky na zajištění osobní asistence 
získává z dotací z MPSV, Královéhra-
deckého kraje, měst a  obcí regionu 
Rychnov nad Kněžnou. Děkujeme 
touto cestou také Městu Týniště nad 
Orlicí, které již řadu let přispívá na 
náklady spojené se zajištěním sociál-
ní služby osobní asistence za klienty, 
kteří jsou zároveň občany Týniště.

Více informací o  činnosti Centra 
Orion naleznete na webových strán-
kách www. centrum-orion.cz.

OSOBNÍ ASISTENCE V CENTRU ORION
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CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 - 6. DEN

Společně
Po probuzení na nás čeká šok - 

v  táboře stojí policejní auto! Zlo-
bili jsme? Ne… ale policisté nám 
přijeli přednést něco o jejich práci 
a poslání. Mimo to jsme si mohli 
vyzkoušet některé součásti výstro-
je jako třeba neprůstřelnou vestu, 
helmu, AED nebo osahat zbraně - 
a to byla věc, která nadchla i naše 
vedoucí! Po přednášce, při níž 
nikdo ani nedutal, jsme si každý 
mohli vystřelit z reálné zbraně sle-
pý náboj. Někteří z nás pak nadše-
ně sbírali po okolí nábojnice, aby 
si je přidali doma do sbírky.

Po obědě nás opouštějí dva z na-
šich členů - vojín Ondra a  zdra-
votnice Anička. S oběma se řádně 
rozloučíme, ale nezbývá moc času 
pro slzy, protože nás dnes ještě 
čeká důležitý úkol. Tím je zisk po-
sledních RUN. Připravujeme se na 
výsadek, balíme si ešusy, spacáky 
a karimatky. Vysílačkou jsou nám 

sděleny další důležité informa-
ce - některé ze zbývajících RUN 
jsou v  rukou překupníků, jejichž 
konvoj za několik hodin pojede 
pár kilometrů od nás. Přesouváme 
se tedy podle rozkazů na určené 
místo, kde si na konvoj překupní-
ků nastražíme past. Pak nás čeká 
dlouhé čekání…

… V  zatáčce se objevují světla 
jednoho auta, pak druhého a  tře-
tího. Jen co se konvoj dostává 
dostatečně blízko, donutíme je 
zastavit tak, že přehradíme jejich 
cestu padajícím stromem. Než se 
překupníci stačí vzpamatovat a za-
čnou couvat, druhý strom padá 
i  za posledním autem a  nepřátelé 
jsou lapeni v naší pasti! Vybíháme 
z lesa ozbrojení, obkličujeme auta 
a  za chvíli už všichni překupníci 
leží prohledaní na zemi s  ruka-
ma za zády. Několik z  nich se ve 
chvíli naší nepozornosti pokouší 
utéct, ale jsme dostatečně pohoto-

ví a  stíháme je zadržet. Z  lesa na 
nás začnou útočit žoldáci, které na 
místo taky přilákala vidina RUN, 
ale je jich málo a poměrně snadno 
je odrážíme. V  prostředním autě 
nacházíme kufr s  třemi RUNA-
MI! Máme, co jsme chtěli, a proto 
rychle opouštíme místo a vracíme 
se do provizorního tábora, který 
jsme si rozbili v  lese. Společnými 
silami si na ohni připravíme ve-
čeři a vychutnáváme si naše malé 
vítězství.

Po krátké pauze zachrastí ve vy-
sílačce Generálův hlas. V  našem 
operačním radiu se nachází jeho 
základna, na kterou brzy dorazí 
jeho dobrý přítel. V  daném pro-
storu se pohybují žoldáci a na nás 
je zajistit, aby se mu nic nestalo. 
Prásk! Z vysílačky se ozve práská-
ní výstřelů a  my víme, že je poz-
dě. Rychle se zvedáme a  běžíme 
na místo, odkud byl slyšet hluk. 
Zaleháme k zemi a opětujeme pal-

bu. Pomalu si razíme cestu k mís-
tu, ze kterého se line kouř, a brzy 
si všímáme, že jeho zdrojem je 
rozstřílené auto. Uvnitř sedí dva 
lidé celý pocákaní krví. Jeden řve 
bolestí, druhý nehnutě mlčí. Žol-
dáci pokračují ve své palbě. Je to 
totální zmatek! Brzy zjišťujeme, že 
řidič má díru v hlavě a už mu není 
pomoci. Spolujezdce se nám daří 
vyprostit z auta. Vypadá to zle. Je 
v šoku a neustále křičí. Křičíme na 
sebe všichni. Jeden přes druhého. 
Je to chaos, krev je všude. Vysílač-
kou požadujeme okamžitý trans-
port a mezitím se snažíme zraně-
nému poskytnout první pomoc. 
Přijíždí dodávka, rychle přesou-
váme raněného a  ten odjíždí. My 
se vracíme zpátky do lesa. Tam už 
je naštěstí klid, a  tak můžeme za-
lehnout a  sdílet nevšední zážitek, 
kterého jsme byli svědky.

Pokračování příště…
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Sdružení SPLAV, z.s. zahajuje 
23.  dubna  2019 další běh motivač-
ního programu, který je součástí 
projektu „Spolu-pracujeme, spolu 
se SPLAVem“. Je určený pro osoby 
nezaměstnané, se zdravotním zne-
výhodněním, pro osoby pečující 
o osobu blízkou ale i pro ty, kteří prá-
ci mají, ale pouze na krátký úvazek, 
anebo by rádi práci změnili.

Proběhlé dva běhy byly velice pří-
nosné pro všechny zúčastněné (do-
sud celkem 25 osob). Zapojili jsme 
se do připravených aktivit, pomáhali 
zvelebovat terapeutickou zahradu, 
třetina si vyzkoušela práci na zkouš-
ku a někteří pracují i nadále, z čehož 
máme velkou radost. Je poznat, že si 
posílili své sebevědomí, přehodnotili 
životní hodnoty a  nehledají jen ne-
gativa v  těžkých životních osudech. 
Rozšířili své kontakty, získali nové 
přátele a  zapojili se do společnosti. 
Toto vše je velice potřebné pro spo-
kojenost v životě.

Nyní máme připravený třetí běh 

tohoto motivačního programu. Sklá-
dat se bude ze společných seminářů, 
individuálních konzultací s odborní-
ky, pracovních setkávání na zahradě 
v  Doudlebách nad Orlicí a  terapie 
pro trénink mozku – terapie EEG 
Biofeedback.

Celý program bude probíhat na 
dvou místech – v  Rychnově nad 
Kněžnou v  prostorách knihovny – 
studovny – ve Společenském centru 
a na terapeutické zahradě v Doudle-
bách nad Orlicí – v areálu zámku. Se-
tkání budou probíhat 3x týdně, jsou 
pro účastníky kurzu zcela zdarma, 
proplácet budeme jízdné a  zajišťu-
jeme stravování během společných 
aktivit. Díky projektu nabízíme také 
vybraným účastníkům možnost za-
městnání na dobu tří měsíců – na 
zkrácený úvazek 0,4. Budeme také 
nápomocni při vyhledávání vhod-
ných zaměstnavatelů.

Náplní motivačního kurzu jsou 
semináře s  tématy, která pomohou 
účastníkům objasnit různé situace, se 

kterými se setkávají v běžném životě 
– dotknou se oblastí rodinných i pra-
covních. Jsou také zaměřené na sebe-
poznání, podporu zdravé komunika-
ce, nácviky pracovních dovedností, 
na informace o  bezpečnosti práce, 
péči o zdraví a poskytování první po-
moci, základy finanční gramotnosti.

Během individuálních konzul-
tací budou moci účastníci probrat 
s  odborníky problémy, které je trá-
pí a  společně pro ně hledat řešení. 
Součástí pracovních setkávání na 
zahradě jsou společné terapeutické 
programy, kdy si zážitkovou meto-
dou, za využití různých her, vyzkouší 
různé pracovní dovednosti spojené 
se zahradou.

Terapie EEG Biofeedback je je-
dinečná terapie určená pro trénink 
mozku – posilování pozornosti, sou-
středění, paměti. Je nápomocná při 
řešení různých dysfunkcí, zlepšuje 
rychlost učení, správného rozhodo-
vání, vylepšuje celkovou harmonii, 
vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná 

při stresu, depresích, stavech vyhoře-
ní, prevence demence, při léčbě moz-
kových příhod, po úrazech mozku.

9.  dubna  2019 v  9.00 hodin pro-
běhne informační schůzka v zaseda-
cí místnosti úřadu práce v Rychnově 
nad Kněžnou. Přijďte si poslechnout, 
konkrétní informace o projektu a co 
vám může přinést.

Další informace k tomuto projektu 
Vám ráda poskytne: koordinátorka 
projektu PharmDr. Ilona Mikušová, 
tel: 777 813 837, email: ilona@sdru-
zenisplav.cz, www.sdruzenisplav.cz

Pokud patříte mezi osoby bez prá-
ce a rádi byste našli práci, která vám 
bude vyhovovat, chcete změnu ve 
svém denním stereotypu, dozvěděli 
se zajímavé informace a něco nového 
se naučili – neváhejte a ozvěte se!

Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR prostřednictvím

Operačního programu Zaměstna-
nost.

PO VELIKONOCÍCH ZAČÍNÁME!

Týnišťskou derniéru divadelní hry 
KOULE jsme odehráli 23. 11. 2018. 
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem divákům, kteří přišli, vypro-
dali sál a udělali nám neuvěřitelnou 
kulisu.

Podívejme se teď trochu za historií 
KOULE. Premiéru měla 12. 4. 2013. 
Při premiéře jsme zároveň oslavili 
15 let založení TEMNA za účasti ne-
jen našich „bývalých“ herců, ale i za 
účasti autora hry Davida Drábka, 
autora hudby Darka Krále a jako pře-

kvapení pro všechny: za účasti Petra 
Kotvalda, který zazpíval závěrečnou 
písničku. Koule se do derniéry hrála 
46× v 35 různých městech a pomalu 
se stává konkurentem naší doteď nej-
úspěšnější hry - Meresjev. Ten se hrál 
(během 7 let) celkem 58krát. Jestli 
KOULE Meresjeva předstihne, uká-
že čas, protože KOULE dál zůstává 
v našem repertoáru a budeme ji hrát 
na zájezdních představeních.

Zároveň bychom se chtěli tou-
to cestou omluvit všem, kteří se na 

derniérové představení kvůli vypro-
danému sálu nedostali. A věřte nám, 
stále jsme přemýšleli, jak to napravit 
a jak vám dát možnost KOULI v Tý-
ništi ještě vidět. Nakonec přeci jenom 
přišel nápad. Oslava a  výročí. To je 
vždy dobrý důvod trochu porušit 
pravidla. Třeba hrát divadlo, i  když 
už má za sebou derniéru. A jak řekl 
klasik: „Důvod k  oslavě se vždycky 
najde“. I my máme důvod. V dubnu 
oslavíme 6 let od premiéry a zároveň 
nás čeká 50. uvedení hry. To už je dů-

vod k oslavě, nemyslíte? A aby to bylo 
dokonalé pro všechny, rozhodli jsme 
se udělat toto mimořádné představe-
ní za jubilejních 50 Kč.

Takže si prosím vezměte své diáře 
a kalendáře a napište si do nich:

10.  května  2019 – Kulturní cent-
rum Týniště nad Orlicí

KOULE – Jubilejní představení 
k padesátce odehraných představení

Cena: 50 Kč
TEMNO

CHVÁLA DIVÁKOVI
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Z divadelních kroužků
Dne 27. 2. se tři členové divadel-

ní skupiny Poškoláci: Albrechťáci 
zúčastnili okresního kola recitační 
soutěže Dětská scéna v  Rychnově 
nad Kněžnou. Ve druhé kategorii 
Viktorie Duhová s  textem Kdo je 
nejchytřejší (Jiří Žáček), ve třetí ka-
tegorii potom Adam Bureš s textem 
Zdeňka Adly (Proč je hroch tak 
tlustý) a  Alžběta Filipová s  úryv-
kem z knížky To nejhorší na mé se-
stře od Jacquline Wilson. Ve druhé 
kategorii soutěžilo 10 recitátorů, ve 
třetí dokonce 13. O to větším úspě-
chem je, že všichni tři naši recitátoři 
postoupili do krajského kola a zare-
citují si na prknech divadla Jesličky! 
Gratulujeme! 8. 3. potom na recitá-
tory účastí na Dětské scéně naváza-
ly celé soubory divadelní skupiny 
Poškoláci. Poškoláci se předvedli 
se svým autorským dílem Do snů, 
Albrechťáci předvedli inscenaci Ale 
já to nevěděla! a Žárovky pobavily 
diváky pohádkou Tři sestry a jeden 
prsten. Porota byla na postupy do 
krajského kola hodně skoupá a na-
šim souborům se tentokrát bohužel 

postoupit nepodařilo, přesto jsme 
si z Hradce Králové přivezli cenné 
zkušenosti, které se budeme snažit 
dále zužitkovat. Třeba na domácí 
přehlídce Po škole, nebo na pře-
hlídce Trdlinky ve Vyškově na kon-
ci března.

Jana Bahníková

Dětský maškarní karneval
V sobotu 23. 2. jsme v  tělocvič-

ně U  Dubu pořádali, tradičně po 
baskeťáckém plese, dětský maš-
karní karneval. Od půl třetí byla 
tělocvična plná, děti řádily v mas-
kách, soutěžily, tančily a  udiveně 
sledovaly pana kouzelníka. Rodiče 
vychutnávali občerstvení a  sledo-
vali své ratolesti, fotek vzniklo jistě 
nepočítaně. Pro potěšení všem za-
tancovaly děti z  našich tanečních 
kroužků, kterým začíná soutěžní 
sezóna. Celým odpolednem pro-
vázela Alenka z  říše divů a  Klo-
boučník (Evča a  Domča), kteří 
uváděli jednotlivá předtančení, hry 
a soutěže. Příprava sálu také zabere 
nějaký čas, protože se všude musí 
zamést, vytřít, nandat ubrusy, vy-

zdobit prostor dětskými výtvory 
a připravit všechny pomůcky, kos-
týmy a  rekvizity. Přípravu i  úklid 
po karnevale skvěle zvládli naši po-
mocníci z  IPP, kteří i  organizovali 
hry a  zapojovali se do společných 
aktivit pro děti. Děkujeme všem 
pomocníkům za jejich volný čas 
a všem dětem i  rodinným přísluš-
níkům za návštěvu.

Jarní prázdniny
V  pondělí jsme v  DDM měli 

jarní Sluníčkohrátky na téma po-
hádky Princové jsou na draka, tedy 
hlavně na téma písniček z této po-
hádky. Děti si vyzkoušely jak za-
chránit princeznu, potkaly dvorní 
dámy, Honzu, pana krále, paní Ku-
bíčkovou i samotného draka, statis-
ticky vyhodnotily všechny vedoucí 
a  před obědem si vyrobily pravý 
dračí sliz. Po obědě od pana Vlčka, 
a po poledním klidu plném desko-
vých her, se všichni ještě pustili do 
objevování písničky a nakonec zjis-
tili, co…všechny smutky zahání . 
Děkujeme opět našim mladým po-
mocníkům z klubu IPP za přípravu 

a realizaci programu.
V  úterý bylo v  plánu tradiční 

hradecké Tongo. Dle očekávání 
bylo zájemců spoustu, takže jsme 
ráno vyrazili vlakem a trolejbusem 
do Albertu. Celodenní řádění na 
všech dostupných atrakcích uspo-
kojilo všechny účastníky, sopka, 
žravá ryba, hrad, trampolíny, hřiš-
tě, zkrátka dětský ráj. Cestou zpět 
ve vlaku se děti tvářily trochu una-
veně, ale věřím, že do večera ještě 
ožily.

Ve středu jsme vyrazili autobu-
sem do liberecké IQ Landie, na 
podzim jsme byli v IQ parku a Lan-
dii jsme si slíbili a  dodrželi. Čtyři 
patra zajímavostí, interaktivních 
prvků, hlavolamů, pokusů a  infor-
mací. Den nabitý zážitky, ale v au-
tobuse únava znát rozhodně neby-
la. Doporučujeme jako výlet i  pro 
dospělé, dozvíte se spoustu věcí, 
o kterých jste neměli ani tušení.

Minivolejbal v DDM
Od září funguje v  DDM krou-

žek minivolejbalu i  pro kluky, do 
loňského roku jsme měli výhradně 
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samá děvčata, letos jsme nabíd-
ku rozšířili, takže máme družstvo 
smíšené. Pravidelně trénujeme 
v tělocvičně ZŠ, a hrajeme okresní 
přebor ve žlutém a  v  oranžovém 
minivolejbale. V  oranžovém se 
nám tolik nedaří, ale velký pokrok 
od podzimu je také znát. Ve žlutém, 
tedy v  přehazované ve dvojicích, 
se ale můžeme pochlubit průběž-
ným 1. a  3. místem v  tabulce, což 
je velmi potěšující. Čekají nás ještě 
2 kola a finále, tak nám držte pěsti, 
ať se daří i nadále. Chcete-li se na 
minivolejbal přijít podívat, nebo 
rovnou vyzkoušet, přijímáme nové 
děti od předškoláků do 3. třídy 
vždy v úterý mezi 15 - 17 hod. v tě-
locvičně ZŠ a  v  létě chystáme vo-
lejbalové soustředění pro nejmenší 
pod krycím názvem Šmoulí nářez. 
Více informací na tel.: 725435732.

Minivolejbal do škol – 2. kolo
V lednu proběhla na ZŠ Týniště 

další kola projektu Minivolejbal do 
škol. Organizace se opět ujala Eva 
a Jana z DDM. Ve středu 14. 1. 2019 
si zahráli prvňáci a druháci tzv. žlu-
tý minivolejbal, čili přehazovanou 
ve dvojicích. Z každé třídy se účast-
nili dvě dvojice a sehrály 5 zápasů 
ve skupině a  jeden finálový zápas 

o umístění. Po krásných bojích na 
hřištích zvítězil tým Juventus z 2.B, 
před Kobrami z  2.C a  Hradečáky 
z 2. A. Těsně za nimi, na 4. místě, 
skončili nejlepší prvňáci Štaflíci z 1. 
B.

O  14 dní později ve středu 
30. 1. 2019 se v tělocvičně ZŠ sešli 
nominovaní třeťáci a čtvrťáci, opět 
z  každé třídy po dvou dvojicích. 
Zahráli si tzv. oranžový minivo-
lejbal, kdy je povinné po chycení 
míč nadhodit a  odbít ho obouruč 
vrchem, tedy prsty. Opět bylo sve-
deno mnoho bitev a  po sehrání 
skupin se hrálo o umístění. 1. místo 
Gejmrovci ze 4.A, 2. místo Bram-
bory také ze 4.A a 3. místo Zmrz-
liny ze 4.B, nejlepší třeťáci opět na 
bramborovém místě, Šprti ze 3.B.

Obě kategorie se hrály vždy na 
čas a při organizaci pomáhala starší 
děvčata z 2. stupně. Třídy se moh-
ly během turnaje přijít podívat na 
své spolužáky i na průběh turnaje. 
Diplomy a drobné odměny dodalo 
DDM Týniště nad Orlicí. Děkuje-
me za spolupráci všem učitelům 
a našim pomocnicím. Nejlepší hrá-
či si zahrají meziškolní kolo v dub-
nu a poté krajské finále v červnu.

Eva Jenčíková
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„HALÓ, PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE…“
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V  únoru jsme pozvali karneval 
do naší mateřské školy na náměs-
tí. Nejdříve jsme se však na jeho 
příchod důkladně připravili. Děti 
vyráběly masky, klauny, šašky, kres-
lily, stříhaly, lepily, vyzdobily si své 
třídy.

Rodiče svým dětem připravili 
krásné kostýmy a paní učitelky, mi-
mochodem také v  karnevalových 
kostýmech, zase zábavné dopole-
dne plné her a  soutěží. Princezny, 
šašci, víly, spidermani a  další po-

hádkové postavičky si zaskákali ve 
skákacím hradu, oblékli židli, há-
zeli papírovou jitrnicí, společnými 
silami postavili komíny, při hudbě 
si zahráli na motýlky a kytičky. Na 
závěr došlo i na veselé dovádění při 
karnevalové diskotéce. Celé dopo-
ledne panovala v  mateřské škole 
radostná nálada a můžeme říci, že 
všichni jsme si karneval skvěle uži-
li!

Kolektiv učitelek  
Mateřské školy – Město

AKCE ZUŠ V DUBNU
 ■ V pondělí 1. dubna 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.

 ■ Ve středu 3. dubna se uskuteční samostatný Koncert orchestrů ZUŠ. 
Posluchačům se představí velký dechový orchestr a  swingový orche-
str – Bigbanďata. Zároveň se jedná o  absolventský koncert Kateřiny 
Musilové – žákyně sólového zpěvu. Začátek koncertu je v 18.00 hod. 
v  Kulturním domě. Rezervace místenek v  kanceláři ZUŠ v  úředních 
hodinách. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 8. dubna se koná první klavírní recitál žáků ZUŠ. Jedná se 

o absolventský koncert Dagmar Mimrové a  Jiřího Vojtíška ze třídy 
p. uč. Bc. Marca Pascucci. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 15. dubna se uskuteční Koncert komorních souborů. Ve-
řejnosti se představí soubory různých nástrojových obsazení. Začátek 
koncertu je v 18.00 hod. v Kulturním domě. Rezervace místenek v kan-
celáři ZUŠ v úředních hodinách. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 29. dubna se koná Žákovský koncert spojený s výstavou pra-
cí žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO 
ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSÍC  
DUBEN 2019 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

7. 4. neděle 16:30 A-mužstvo Týniště Velké Poříčí

13. 4. sobota 14:45 dorost Týniště Jaroměř

14. 4. neděle 14:45 starší žáci Týniště Roudnice/Kunčice

21. 4. neděle 17:00 A-mužstvo Týniště Nový Hradec

27. 4. sobota 14:45 dorost Týniště Nové Město

Změny termínů i hrací plochy vyhrazeny! 
Mládežnické turnaje budou teprve upřesněné!

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

 

 



strana 19



strana 20

8. desetiletí fotbalu v Týništi. 
Roky 1989-1999.

Sezona 1989-90
Výbor fotbalového oddílu, který 

se nachází v určité letargii, chce řešit 
několik členů ze Staré gardy, ale „ře-
šení“ bohužel vzali za nešťastný ko-
nec! Z výboru je odstraněno několik 
členů (zpravidla těch nejpracovitěj-
ších) a do čela výboru jsou koopto-
vání Miloslav Beránek a Ing. Zdeněk 
Ješina, od kterých se očekávalo, že 
z titulu zastávaných funkcí ve městě 
fotbalu pomohou a posunou ho dál! 
Jenže oba jmenovaní měli dost svých 
starostí. Navíc se jednalo o rok, kdy 
celou společnost zaměstnává tzv. „sa-
metová revoluce“ a vše s ní spojené, 
hlavně změna společenského řádu! 
Fotbalový výbor téměř nepracuje 
a jeho krize se jen prohlubuje!

A tým pod vedením trenéra Pora-
dy hraje zpočátku dobře (do 7.kola 
dokonce vede tabulku), ale potom se 
začínají prohlubovat rozpory mezi 
trenérem a hráči a nakonec se končí 
na 9. místě.

B mužstvo, již bez „odstraněného“ 
Jindry Vyšehrada, se rozpadá a svojí 
soutěž nedokončí!

Starší dorost, na podzim vedený 
Jardou Vlčkem a na jaře Láďou Ga-
vulou, končí na 4. místě okresního 
přeboru.

Mladší dorost vedou trenéři Ma-
rek a Jareš a končí na pěkném 5. mís-
tě krajského přeboru.

Starší žáky vede Eda Cína a ti zís-
kávají 1. místo v krajské soutěži a po-
stup do krajského přeboru!

Mladší žáky vede trenér Zamastil, 
ale přestože končí na 7. příčce, postu-
pují, spolu se staršími žáky, do kraj-
ského přeboru.

Starší žáci B svoji soutěž nedokon-
čili a mužstvo bylo rozpuštěno!

Elévy vede dvojce Milan Kajn a Jo-
sef Vašata a končí na 7. místě okres-

ního přeboru.

Sezona 1990-91
Výbor, až na četné výjimky jako 

jsou Ruda Palán st. a Libor Kotlant, 
téměř nepracuje a z tohoto roku ne-
jsou ani podrobnější zprávy o  čin-
nosti. Snad nejlépe dokumentuje 
tehdejší stav v oddíle novinová zprá-
va, které se objevila v tehdejším kraj-
ském deníku Pochodeň.

Výkony našeho A  mužstva mají 
klesající tendenci. Mužstvo vede jako 
trenér Láďa Richter, ale více času než 
vlastní trénování mu zabere shánění 
hráčů, kteří by byli ochotní za Týniš-
tě hrát. A tak ani nepřekvapuje, že po 
mnoha letech přišel sestup z krajské 
I. A třídy!

Ani mezi mládeží si týmy nevedou 
lépe. Dorost se stále „plácá“ v okres-
ním přeboru, a ač hraje stále na špici, 
ten poslední krok k postupu se neda-
ří udělat! Žáci sestupují z krajského 
přeboru a jiné zprávy k tomuto roku 
nejsou!

Sezona 1991-92
Situace v  oddíle byla neutěšená 

a i neudržitelná, a tak nakonec ti samí 
„revolucionáři“, kteří svou neuváže-
nou politikou způsobili chaos ve ve-
dení týnišťského fotbalu, svolávají do 
hostince Na růžku schůzku, ze které 
vzniká staronový výbor opět v  čele 
s  Láďou Buchtlem! Před výborem 
stojí řada „zanedbaných“ úkolů a ten 
aktuální je zajistit dostatek trenérů ke 
stávajícím mužstvům! Pro činnost 
pěti mužstev v  soutěžích je potřeba 
zajistit i  dostatek financí! Možnosti 
získávání financí se, se změnou spo-
lečenského řádu, rapidně změnily! 
Staré zdroje jako národní podniky 
a  pořádání zábav končí! Národní 
podniky se rozpadají a  letní zábavy 
tehdejší starosta města J. Martínek 
zakázal. Ale pomalu se už začínají 
objevovat sponzoři z  řad úspěšných 

týnišťských podnikatelů!
A  mužstvo pokračuje ve výkon-

nostním propadu. Dále jej trénuje 
Láďa Richter a mužstvo je složené na 
jedné straně z internacionálů a straně 
druhé z výrazných talentů z mládež-
nické „líhně“ Ládi Gavuly, kteří se 
začínají prosazovat ve fotbale dospě-
lých. Ti jsou ještě doplnění o několik 
hráčů, kteří vykonávají v Týništi zá-
kladní vojenskou službu. To platí na-
příklad pro dnešní legendu týnišťské 
kopané - Marka Winklera. Ani tyto 
posily nedokázaly udržet Týniště 
v krajské I. B třídě, a tak po roce hned 
následoval další sestup. Tentokrát do 
okresního přeboru! Jediné pozitivum 
sestupu je, že mužstvo se jeví velice 
perspektivní do dalších let!

Dorost konečně prolamuje prokle-
tí okresu a pod vedením náročného 
trenéra Edy Cíny postupuje do kraj-
ské soutěže.

Starší žáky vede trenér Zamastil 
a končí 11. místě krajské soutěže.

Mladší žáci vedení Zdeňkem Bar-
tošem, Jirkou Vyšehradem a od jara 
i  Honzou Šrajerem končí v  krajské 
soutěži devátí a v součtu se staršími 
žáky jen těsně udržuji krajskou sou-
těž.

Elévové vedení Milanem Kajnem 
a Zdeňkem Bláhou hrají okresní pře-
bor a už se v něm začínají projevovat 
výrazní talenti!

Sezona 1992-93
Výbor pracuje v  tomto složení: 

předseda Buchtl, sekretář Kotlant, 
pokladník Zemánek mladší a členo-
vé Palán st., Bartoš ml., Fišer, Richter, 
Urbánek, Prošvic Josef, Pytela, Vy-
šehrad, Kajn, Hlaváč, Styblík, Šrajer 
a Zemánek st. Ještě než nám byly za-
kázány letní zábavy, uspořádali jsme 
v Olšině několik diskoték. Klubovna 
v Olšině se pronajala manželům Va-
šatovým (ovšem to přineslo jen potí-
že). Jirka Kohout a Mirek Styblík za-

čínají ke klubovně přistavovat sklad 
a  chtějí zde provozovat hospodu. 
Správcovství v Olšině přebírá zkuše-
ný Jirka Fišer. Na týnišťské fotbalové 
scéně se již začíná objevovat jméno 
Jardy Otčenáška.

A mužstvo přebírá na začátku se-
zóny trenér Jirka Fišer a  má jediný 
úkol – okamžitý návrat do krajských 
soutěží! Velice mladý celek je posílen 
u zkušeného Petra Sedliského, který 
přišel z divizního Montasu HK. Boj 
o  postup do krajské I. B třídy svá-
dělo po celý rok několik mužstev 
a myslím, že je ještě hodně pamětní-
ků, kteří vzpomínají na dramatické 
a  vítězné zápasy doma s  Kostelcem 
B a  v  Albrechticích, které prakticky 
zajistily postup! Jen pro upomínku - 
čelo konečné tabulky OP: 1. Týniště 
39, 2. Albrechtice 37, 3. Kostelec B 
37, 4. Petrovice 36. Až tak byla soutěž 
vyrovnaná!

Jen pro připomenutí - kádr muž-
stva Týniště tvoří: brankáři Martin 
Hlaváč, Milan Hloupý a  dorostenec 
Tomáš Habr, v  poli Petr Nedoman-
ský (1), Martin Prošvic (5), Radek 
Beránek, Jirka Burda, Pavel Mar-
tinčík (1), Petr Sedliský (6), Zdeněk 
Hejna, Radek Kramarovič (8), Hon-
za Zemánek (3), Marek Winkler (9), 
Láďa Gavula (4), Joska Cína, Ruda 
Praus, Ota Janda, Pavel Jícha, Radek 
Pojezdala, Tomáš Ješina (1), Tomáš 
Vašata a  Standa Horák. V  závorce 
jsou jarní vstřelené góly!

Úspěšný byl také dorost vedený 
Edou Cínou, který jako nováček 
krajské soutěže hned postoupil do 
krajského přeboru. Poslední zá-
pas o  postup mezi nejlepšími celky 
soutěže Choceň – Týniště 1:3 určitě 
zůstal ve vzpomínkách všech zúčast-
něných!

Žáci se opět těsně udrželi v krajské 
soutěži, a to zásluhou mladších, kteří 
skončili čtvrtí. Trenéři Honza Šrajer 
a Zdeněk Bartoš. Starší žáci skončili 

Brankář Libor Gerčák v akci! Odchovanec oddílu a lídr mužstva 
v této dekádě – Petr Menčík

Fenomenální střelec Jiří Beznoska.  
Odehrál za Týniště 116 mistrov-
ských zápasů a vsítil 116 branek!

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠ TI NAD ORLICÍ – ČÁST 6.

     



poslední bez jediného bodu! Starší 
žáky trénovala dvojce Jirka Vyšehrad 
a Zamastil.

Elévové vedení Milanem Kajnem 
potvrzují své ambice a jasně vyhráva-
jí okresní přebor!

Sezona 1993-94
Vše nasvědčovalo, že po loňské 

úspěšné sezóně (A mužstvo, dorost, 
elévové) čekají oddíl ještě lepší zítřky, 
ale vše nakonec bylo jinak! Ihned po 
postupu skončil pro neshody s muž-
stvem trenér A  mužstva Jirka Fišer, 
který byl nahrazen Josefem Fryntou 
z Třebechovic. Těsně před zahájením 
soutěží 9.  8.  1993 končí z  vlastního 
rozhodnutí ve funkci předsedy oddí-
lu Láďa Buchtl a předsedou se stává 
Milan Kajn! Láďa odstupuje i z výbo-
ru, který ale jinak zůstává personálně 
obsazen stejně. Finance se už oddíl 
snaží zajišťovat cestou sponzorů 
a  jako hlavní sponzor se prosazuje 
pan Otčenášek.

A mužstvo, již bez Sedliského, po-
kračuje ve výkonnostním vzestupu 
a jako nováček končí v I. B třídě na 
2. místě! Mužstvo je postavené jen 
na mladých odchovancích, zkuše-
nost mužstvu dávají Martin Prošvic 
a Zdeněk Hejna.

Dorost, trénovaný náročným 
Edou Cínou, pokračuje ve výbor-
ných výkonech i v krajském přeboru. 
Začátek soutěže se sice nepovedl, ale 
jarní finiš přinesl 9. místo! Nejlepším 
střelcem je Leoš Prošvic s 11 branka-
mi.

Starší žáky přebrali trenéři Vašek 
Procházka a  Standa Kubec a  končí 
na 10. místě, a mladší, vedeni Hon-
zou Šrajerem a Zdeňkem Bartošem, 
končí šestí v krajské soutěži.

Elévy vede nadále Milan Kajn 
a  pomáhají mu Zdeněk Bláha 
a Sergej Kozlov.

Sezona 1994-95
Absencí Ládi Buchla ve výboru se 

z tohoto období zachovalo jen málo 
zpráv. Tak alespoň útržkovitě. Před-
sedou oddílu zůstává Milan Kajn 
a výbor stále pracuje ve stejném slo-
žení.

Horší situace je u A mužstva, kde 
nečekaně skončil trenér Frynta a vý-
bor trenérem mužstva dospělých 
ustanovil sekretáře oddílu Libora 
Kotlanta. Třebaže je Libor velmi 
zkušený fotbalový harcovník, jeho 
příliš liberální přístup k  mladému 
mužstvu, které bylo zvyklé na určitý 
dril a  řád, nemohl mít úspěch! Po 
podzimu se Týniště ocitá na sestu-
pových příčkách a hledá se cesta, jak 
zlepšit výkonnost týmu a zachránit I. 
B třídu. V  zimním přestupním ob-
dobí přichází z Myštěvsi střelec Jirka 
Beznoska a díky jeho doslova neuvě-
řitelné střelecké produktivitě muž-

stvo končí na 11. příčce a zahraňuje 
se! V  podzimní sezóně se mužstvo 
dostává do finále tehdy velmi popu-
lárního okresního poháru, ale v něm 
končí poraženo na zápasy Lípou!

Očekávaný problém byl u  doros-
tu. Generace výborných fotbalistů, 
kteří přes sebe do hry mladší ročníky 
téměř nepouštěli, najednou odešla 
a mužstvo se muselo doplnit o klu-
ky, kteří vyšli ze žáků! Bylo jasné, 
že krajský přebor je nad síly tohoto 
celku a ani nový trenér Láďa Slezák 
sestupu zabránit nemohl!

Žáci v  krajské soutěži obsadili 
shodně 5. místo, a  to se shodným 
trenérským vedením jako v předcho-
zí sezóně. To byl úspěch hlavně pro 
mladší žáky, kterým před sezónou 
odešli oba nejlepší střelci Pepa Vašata 
a Xan Hillebrant do Hradce Králové.

Mezi nejmenšími byl velký zájem 
o  fotbal, a  tak jsme do okresního 
přeboru elévů přihlásili i B mužstvo. 
A tým skončil na 3. příčce.

Sezona 1995-96
Během sezóny se vzdal funkce 

předsedy fotbalového oddílu Milan 
Kajn a nastala „výborová krize“. Od-
chod Milana byl nečekaný a ve výbo-
ru nebyl nikdo, kdo by byl ochotný 
funkci předsedy zastávat. Hlavní roli 
ve výboru, ale i v oddíle, měl sekre-
tář Libor Kotlant, který také nějaký 
čas výbor řídil a poté byl oficiálním 
předsedou oddílu. Během podzimu 
se tak Libor ocitl na třech židlích. 
Byl předseda oddílu, sekretář oddí-
lu a navíc trenér A mužstva. To byla 
neudržitelná situace, a  protože se 
A  mužstvu příliš nedařilo, převzal 
roli trenéra A  mužstva dospělých 
Eda Cína. Po náročné zimní přípravě 
se mužstvo zvedlo herně i výsledko-
vě a konečné 4. místo v krajské I. B 
třídě bylo velmi dobré umístění! Jirka 
Beznoska se stává s 25 brankami tzv. 
„Orlickým střelcem“ a  mužstvo na 
podzim vyhrává Okresní pohár!

Dorost nově vedou trenéři Vašek 
Procházka, Standa Kubec a  jako ve-
doucí Jirka Hlaváč. V krajské soutěži 
končí na 7. místě.

Také u  starších žáků dochází ke 
změně vedení. Od mladších žáků se 
sem přesunuli Honza Šrajer a  Zde-
něk Bartoš. V  krajské soutěži končí 
7. Mladší žáky vedou noví trenéři 
Láďa Richter, Jarda Čepelka a  Olda 
Prošvic. Mužstvo končí na 8. místě. 
Během sezóny jim odešli nejlepší 
hráči Bohouš Kolář a Lukáš Mach do 
Hradce Králové.

Změna nastala také u  elévů, kte-
ré vede dvojce Jirka Pražák a  Jarda 
Dvořák a opět jsou v soutěži naše dva 
týmy!

Sezona 1996-97
Výbor pracuje ve zhruba stejném 

složení, ale účast na schůzích je malá 
a  někteří členové postupně končí… 
Naopak se začínají prosazovat vliv 
a zájmy sponzorů, a to zejména pana 
Otčenáška, který vzal osud A  muž-
stva doslova „do svých rukou“. Začal 
masivní obměnou kádru! Přišel vý-
borný (později prvoligový!) hrající 
trenér Karel Krejčík. Z Chocně při-
chází, sice veterán, ale stále fotbalo-
vá osobnost Jirka Komárek. A s ním 
stoper Petr Poláček. Z  ligového 
Hradce Králové se vrací odchovanec 
Petr Menčík. Z Třebechovic přichází 
obránce Roman Hrubeš a z RH Hra-
dec Králové útočník Karel Simon. 
Všechny tyto příchody současně 
znamenají odchody z A mužstva pro 
naše odchovance. Slabý výbor, navíc 
pod dojmem rychlých úspěchů, ne-
dokáže těmto změnám čelit! Bohu-
žel, výbor navíc ztrácí svoji největší 
oporu ve výchově mládeže. V  listo-
padu 1996 umírá nestor týnišťského 
fotbalu - pan Rudolf Palán starší. 
Hráč, trenér mládeže, organizátor 
žákovských turnajů, funkcionář a asi 
největší osobnost týnišťského fotba-
lu!

A mužstvo hraje pěkný produktiv-
ní fotbal a  hlavně se postupně stále 
zlepšuje! S  přehledem (o  14 bodů!) 
vyhrává skupinu B krajské I. B třídy 
a Jirka Beznoska se stává s 32 bran-
kami nejlepším střelcem krajských 
soutěží! Další úspěšní střelci týmu – 
Karel Simon 18 a Radek Kramarovič 
10 branek. Síla tohoto mužstva byla 
taková, že si dovolím tvrdit, že hrát 
tuto sezónu I. A třídu, tak by se po-
stoupilo také!

Odliv týnišťských hráčů z A muž-
stva a  končící kvalitní dorostenci 
umožnil po letech opětovné založe-
ní B mužstva, ale s  pomocí Sokola 
Křivice. Mužstvo bylo dosazené do 

nejnižší okresní IV. třídy a  tu hned 
vyhrává! Trenérem mužstva je Vašek 
Zima.

Hráčská krize vrcholí u  dorostu, 
který vedou Vašek Procházka, Stan-
da Kubec a Jirka Hlaváč a dorost se-
stupuje do okresního přeboru!

Velmi dobře si vedli starší žáci, kte-
ří skončili na 3. místě krajské soutěže 
s trenéry Honzou Šrajerem a Zdeň-
kem Bartošem. Mladší žáci skončili 
osmí s trenéry Jardou Čepelkou a Lá-
ďou Richterem.

Elévové stále vedou v  okresním 
přeboru Jirka Pražák a Jarda Dvořák.

Během jarní sezóny byl uspořádán 
1. ročník Memoriálu Rudolfa Palá-
na pro kategorii starší žáci. Turnaj 
byl organizačně i  sportovně velmi 
úspěšný. Zúčastnilo se ho 8 mužstev 
z celého kraje a naši starší žáci v něm 
dokázali zvítězit!

Sezona 1997-98
Výbor, již zcela pod vlivem pana 

Otčenáška, připravuje mužstvo na 
úvodní sezónu v  I.A  třídě, kde nás 
nalosovali do skupiny Jih a  čekají 
nás naprosto noví soupeři! Úspěšný 
trenér Karel Krejčík končí a přechá-
zí trénovat nováčka 1. ligy mužstvo 
Atlantik Bohdaneč! Trenérem se stá-
vá Pravoslav Chalupa, který ovšem 
nedělá část svému křestnímu jménu 
a pro podezření z korupce je po 11. 
kole odvolán. Zbytek podzimu vede 
mužstva dvojice Petr Menčík a  Li-
bor Kotlant. Před zimní sezónou 
přichází k  mužstvu trenér Bohuslav 
Lněnička, známý mládežnický trenér 
z Pardubic! Jako velká posila přichází 
v zimě brankář Libor Gerčák z Choc-
ně (později stálý reprezentant ČR ve 
futsalu!). Mužstvo končí na 3. místě 
I. A třídy. Nejlepší střelec, jako vždy, 
Jirka Beznoska s 24 brankami a dále 
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A mužstvo v sezoně 1998-99 – vítězství v I.A třídě a postup do KP!
Stojící: Jirka Konárek – kapitán mužstva, Martin Veleba, Radek Beránek, Leoš 

Prošvic, Jirka Beznoska, Jirka Wiesser, Habiger, Roman Hrubeš, Jarda Unger
Sedící: Petr Janda, Petr Janáček – vedoucí mužstva, Sláva Urbánek – člen 

výboru, Jaroslav Otčenášek – hlavní sponzor oddílu, Libor Kotlant – sekretář, 
Bohouš Lněnička – trenér, Libor Gerčák Dole : Marian Kašpar,  

Jarda Chlumecký, Tomáš Palán, Petr Menčík, Rosťa Beneš, Jirka Kašpar,  
Láďa Sršeň a Jirka Matoušek
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Radek Kramarovič 5 branek. Bez-
noska sám střílí více jak polovinu 
branek mužstva! Jen vzpomínka na 
tehdejší sestavu mužstva: brankář 
Gerčák, obrana: Gavula, Beránek, 
Poláček, Sršeň Jirka záloha: Škop, 
Menčík, Hejna, Winkler a útok: Bez-
noska, Kramarovič.

B mužstvo vedené Vaškem Zimou 
končí 3. v okresní III. třídě, ale vítězí 
v okresním poháru.

Dorost v okrese končí na 3. příčce 
a má stejné vedení jako při sestupu.

Žáci byli nečekaně přeřazeni do 
skupiny C, a to znamená cesty na jih, 
do okresů Ústí nad Orlicí, Svitavy 
a  Pardubice, kde je kvalita mužstev 
rozhodně vyšší. To poznali hlavně 
starší žáci, kteří končí na 10. příčce. 
Mladší žáci končí sedmí. Trenéři 
obou celků jsou stejní jako v uplynu-
lé sezóně.

Elévy začínají vést trenéři Franta 
Ullrich a  Standa Pavlas a  začíná se 
ukazovat velmi silná generace zatím 
mladých fotbalistů!

Sezona 1998-99
Výbor pracuje ve stále stejném 

složení, které ale není zaznamenané 
v  žádných dochovaných zápisech 
a také s finanční pomocí pana Otče-
náška připravuje mužstvo k útok na 
postup do krajského přeboru. Při-
chází obránce Martin Veleba z  Lib-
čan a dva hráči z hradeckého B muž-
stva – Jarda Unger a důrazný stoper 
Jirka Weisser. Boj o postup byl dlou-
ho nerozhodnutý, ale po slavném 
vítězství, v tehdy výborné Lípě, se už 
mohlo začít slavit! Trenérem vítězné-
ho mužstva byl Bohouš Lněnička, ve-
doucím mužstva Petr Janáček a hráči: 
brankáři Libor Gerčák a Petr Janda, 
v poli hráli: Veleba, Beránek, Poláček, 
Sršeň, Beneš, Menčík, Zemánek Jan, 
Kramarovič, Beznoska, Simon, Wei-
sser, Unger, Habiger, Konárek, Leoš 
Prošvic. Do hry se dostávali i mladí 
odchovanci Jarda Chlumecký, Jirka 
Kašpar a především dorostenec Láďa 
Sršeň. Nejlepší střelci – Beznoska 26 
branek, Leoš Prošvic 8 a Petr Menčík 
7 branek.

Velmi dobře si vede i  B mužstvo 
vedené trenéry Vaškem Zimou 
a  Edou Cínou. Vyhrává okresní III. 
třídu a postupuje do okresního pře-
boru. Brankáři Martin Kadrmas 
a Petr Janda a v poli: Radek Pojezda-
la, Hruška, Jan Zemánek, Škop, Pavel 
Jícha a  Roman Jícha, Tomáš Ješina, 
Gavula, Winkler, Jirka Sršeň, Vašek 
Zima ml., Moravec, Hejna, Burda, 
Chlumecký. Střelci: Zemánek Jan 12, 
Pojezdala Radek 9 branek.

Mimořádně úspěšnou sezónu za-
vršili i  dorostenci. Mužstvo vedené 
Vaškem Procházkou, Jirkou Hla-
váčem a  Standou Kupcem vyhrálo 
okresní přebor, a  to impozantním 
způsoben, když vyhrálo všech 22 
soutěžních zápasů!

Velmi dobře si vedli i žáci. Starší, 
vedení Honzou Šrajerem a Zdeňkem 
Bartošem, byli v  první části sezóny 
spíše průměrní, ale po posílení o hrá-
če Lípy Milana Brzokoupila a Standu 
Kopeckého, vytvořili výborný tým, 
který prohrál jen v  Poličce, celkově 
skončil 3. a  jako jediný celek doká-

zal porazit tehdy suverénní Choceň. 
Však také hned 3 hráči Týniště a  3 
hráči Chocně dostali nabídku pře-
stupu do dorostu Hradce Králové! 
Ve finále okresního poháru ale pro-
hrávají s Rychnovem. Mladší žáci si 
vedli také velmi dobře a skončili na 4. 
místě, ale na rozdíl od starších žáků 
dokáží vyhrát okresní pohár! Trenéři 
Láďa Richter a Jarda Čepelka.

Elévové dál hráli okresní přebor!
V květnu 1999 se konal 2. ročník 

Memoriálu Rudolfa Palána starších 
žáků a naši kluci, posílení o odcho-
vance z HK, memoriál opět vyhráli!

 Významné postavy 8. desetiletí:
Funkcionáři: Milan Kajn, Libor 

Kotlant, Jirka Hlaváč, Honza Šrajer, 
Vašek Procházka, Zdeněk Bartoš 
a samozřejmě hlavní strůjce úspěchů 
mužstva dospělých pan JAROSLAV 
OTČENÁŠEK

Hráči: Karel Krejčík, Radek Kra-
marovič, Zdeněk Hejna, Petr Menčík 
a ostrostřelec Jirka Beznoska

Ing. Ladislav Buchtl

Družstvo mladších žáků na podzim 1994. Stojící: trenér Šrajer, Tobiášek, Cvejn, 
Vlček Petr, Kozubský, Zábrodský Petr, Matoušek, Sršeň Láďa a trenér Bartoš. 

Sedící: Janů, Duzbaba, Urbánek Ondra, Hillebrant, Kajn, Ligač, Bláha

Družstvo starších žáků – vítěz Memoriálu Rudolfa Palána v roce 1997
Stojící – trenér Šrajer , Pepa Vašata, Honza Šimon, Jakub Samek, Láďa Tobiá-

šek, Dan Brandejs, Lukáš Urbánek, Lukáš Cvejn, Adam Kajn, Jarda Janů
Sedící: Honza Novotný, Láďa Havlíček, Petr Lochman, Libor Duzbaba, Tomáš 

Bláha, Xan Hillebrant, Jirka Jaroš, Dan Kozlov a Jakub Palán

Týniště v barvách EUROPARTNER – rok 1992. Zleva : Martin Hlaváč, Radek Beránek, Radek Kramarovič, Marek Winkler, Jirka Burda, Honza Zemánek, Standa 
Horák, Zdeněk Hejna, Petr Nedomanský, Láďa Gavula, Petr Sedliský, Milan Hloupý, Jirka Fišer – trenér, Sláva Urbánek – vedoucí mužstva
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Vodní Týniště

Jestliže dnes je Týniště nad Orlicí 
nazýváno městem v  lesích, v  mi-
nulosti bývalo navíc ještě městem 
ve vodách. Blízká řeka a  soustava 
rybníků s náhony tolik potřebnými 
pro někdejší živobytí kdysi uzavřely 
malé městečko doslova na ostrově. 
Do dnešní doby se ale z té spousty 
vodních staveb zachovalo pramálo. 
Rybníky byly vypuštěny, strouhy 
zasypány a  mokřiny vysušeny. Na 
nově získaných plochách lidé po-
stavili své domy, podnikatelé to-
várny, zakládaly se zahrady a parky. 
Přesto si můžeme o dávné podobě 
našeho města udělat alespoň při-
bližný obrázek díky několika ná-
zvům ulic. V nich se nám uchovala 
památka na vodní Týniště.

Vše souvisí s Albou neboli Stru-
hou, umělým náhonem budova-
ným kolem roku 1400 pro napájení 
rybníků a pohánění mlýnů a pil. Po-

čátek má u častolovického nádraží, 
kde odbočuje z Bělé, a končí v Tře-
bechovicích soutokem s  Dědinou. 
Voda z Alby u nás plnila veliký ryb-
ník Voklik, jenž byl zrušen v  roce 
1825 a  poté zalesněn. Pomístní 
jméno Voklik je krajovým výrazem 
pro zákrutu, výrazný ohyb, a užívá 
se i  jinde v  severovýchodních Če-
chách. Je proto možné, že se jakási 
stará cesta musela stočit voklikem 
okolo hráze rybníku, anebo se na 
rybník přenesl již existující název 
celého sousedního lesa. To už dnes 
nezjistíme. Zato v případě ulic Pod 
Stávkem, V Olšině a V Sítinách, je 
situace zcela jasná. Pod stavidlem 
Vokliku vytékal potůček do mok-
rých luk s  porostem vlhkomilné 
olše a trávy sítiny. Dokonce i v ná-
zvu známé hospůdky U Splávku se 
skrývá odkaz na vodní živel. Kou-
sek odtud, v  prostoru nynějšího 
parčíku, totiž býval další rybník. 
Zásoboval vodou papírnu, mlýn 

na tříslo a  škrobárnu - malé pro-
vozovny, fungující v těchto místech 
v různých dekádách 19. století. Na 
závěr pak nesmíme zapomenout 
na nenápadnou uličku Na Netřebě. 
Ano, jméno Netřeba (v starších zá-
znamech Nestřeba) také původně 
patřilo jednomu rybníčku. Byl zru-
šen při stavbě silnice k Hradci Krá-
lové někdy před rokem 1850.

Představíme-li si na místě výše 
uvedených týnišťských ulic ryb-
níky, mokřiny a  louky, zjistíme, 
že zastavěné bývalo pouze území 
dnešního Mírového náměstí a jeho 
nejbližší okolí. Změny odstartoval 
rozvoj průmyslové výroby, budo-
vání železnice a  výstavba nových 
obytných čtvrtí.

Adam Prokeš

Víte, že…?

• jméno ulice Na Bělidle připomí-
ná mimo jiné tradici tkalcovství 

a  pěstování lnu? Příze a  plátno, 
ale i  prádlo vůbec se za sluneč-
ných dní bělilo na louce u vody. 
Stejnojmenné ulice jsou také 
v  Opočně a  Borohrádku, v  Pot-
štejně mají Bělisko.

• ulice T. G. Masaryka byla v mi-
nulosti rozdělena na dvě části? 
První část od Děláku ke Věži 
se původně jmenovala Na Sta-
vě, protože vedla po hrázi mezi 
dvěma rybníky. Druhá část od 
přejezdu ke mlýnu byla ulicí Na 
Stezkách. Vedla opět mezi mok-
rými loukami po vyvýšené, hatě-
mi zpevněné cestě.

• Městský park byl založen kolem 
roku 1880 na místě zrušeného 
rybníka Stošku? Bahnité dno 
bylo zavezeno vymáčeným třís-
lem a  pískem. Takováto směs 
pomohla zpevnit plochu budou-
cího parku. Tříslo, látka získaná 
z kůry stromů a  částí rostlin, se 
používalo v koželužství.

Vážení spoluobčané,

zcela určitě jste ze svých vychá-
zek přírodou či ze všech druhů me-
dií zaznamenali důsledky dlouho-
trvajícího sucha, které jsou patrné 
bohužel i  na lesních porostech ve 
správě Lesního družstva Vysoké 
Chvojno, s.r.o. Celou republikou se 
na oslabených smrkových lesích šíří 
vlna kůrovce, kterému už padlo za 
oběť mnoho milionů m3 smrku se 
vznikem desítek tisíc hektarů holin. 
Důsledkem extrémního sucha však 
neodumírají pouze smrky, jimž je 
věnována největší pozornost, ale 
v našich podmínkách usychají bo-
rovice, břízy i duby a buky. Zkrátka 
sucho si nevybírá! Řešení krizové 
situace v lesích se ještě zkompliko-
valo výraznými problémy na trhu 
se dřevem a propastným poklesem 
jeho ceny, která je v některých pří-
padech na úrovni výrobních nákla-
dů. Bohužel, zodpovědní činitelé 

tohoto státu dlouhodobě podceňují 
význam lesů a lesního hospodářství 
a  jejich reakce, pokud nějaká exis-
tuje, je pomalá a nedostatečná.

Pokud na velké části území ČR 
zmizí lesy, nastanou ještě větší pro-
blémy s vysycháním krajiny, dojde 
ke zvýšenému odtoku vody, k naru-
šení půdy, přestane fungovat vázání 
CO2 ve stromech, a  to vše povede 
k dalšímu oteplování a ztrátě vody. 
Lesnici jsou si dobře vědomi těch-
to nebezpečí a například na našem 
majetku již dlouhodobě zakládáme 
druhově pestřejší a tím i snad odol-
nější lesy s  maximálním využitím 
přirozené obnovy. Tisk či televize 
však celou situaci buď podceňu-
jí, nebo pro vyjádření k  ní dávají 
prostor různým ekologickým hnu-
tím, jejichž představitelé nezatíže-
ni příslušným vzděláním a  praxí, 
bez jakékoliv zodpovědnosti udílí 
„hraběcí rady“ pro řešení problé-
mů. Množí se i zázračná řešení pre-

zentovaná některými zneuznanými 
lesníky, kteří nedostatky ve své od-
borné praxi nahrazují politickým 
vlivem, když se pružně přimykají 
k  úspěšným politickým stranám 
a hnutím.

Na pozadí ekonomické a  eko-
logické katastrofy lesů ČR se ode-
hrává ideologický a  politický boj 
o „vládu“ nad lesy. „ Ochránci pří-
rody“ z Prahy chtějí opět venkovu 
vnucovat svou představu, vysněnou 
na balkonech činžovních domů, 
o způsobu života na venkově, Věř-
te, prosím raději „svým“ lesníkům, 
kteří jsou dostatečně vzdělaní, mají 
zkušenosti a  chuť nepříznivý stav 
v  českých lesích změnit. Již pan 
Werich říkal: „Na odborné věci 
musí být odborníci.“

Abychom pro vás neměli jen 
špatné zprávy, potěší vás snad i tro-
chu pozitivní informace. V nejbliž-
ších jarních dnech bude otevřena 

ve Vysokém Chvojně v  blízkosti 
Penzionu Zámeček nová restaurace 
se specializací na grilované pstruhy, 
podobná těm, které někteří z  vás 
znají z návštěv sousedního Polska. 
Restaurace byla vybudována prak-
ticky za jeden rok a  bude nabízet 
mimo jiné prostory pro rodinné 
oslavy, svatby či přátelská posezení 
i  s  možností prohlídky Arboreta, 
Zookoutku či s ubytováním v Pen-
zionu Zámeček. V  letošním roce 
nás ještě čekají zahradnická úprava 
okolí a  vybudování hracích prvků 
pro děti, aby celá rodina zde našla 
prostor k  příjemnému posezení 
a odpočinku.

Věřím, že probudíme vaší zvěda-
vost, přijdete se občerstvit a doufá-
me, že odejdete spokojeni a budete 
se vracet.

Lesu Zdar!

Radomír Charvát 
jednatel společnosti

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

ZPRÁVY Z LESNÍHO DRUŽSTVA VYSOKÉ CHVOJNO, S.R.O.

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 65 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg) 

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V DUBNU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC DUBEN 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…)

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

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)

08:00-12:00 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

 ■ 4. 4. (Čt) Společný výlet do HK - zábavní park TONGO! Čas: 9-12h., 
cena 90,– Kč

 ■ 10. 4. (St) Bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… ve stodole 15-18 
hodin

 ■ 11.  4.  (Čt) Večerníčkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, od 
10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

 ■ 17. 4. (St) Společná návštěva divadla: Nosáčkova dobrodružství, v 10h., 
40,– Kč

 ■ 25. 4. (Čt) Beseda s ředitelkou MŠ Město (D. Křížková). Téma: děti ve 
školce, zápis, nabídka, třídy, program… od 16:30h.

 ■ 28. 4. (Ne) Společná návštěva divadla: Povídání o pejskovi a kočičce, od 
15h., 70,– Kč

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

Stála tam nádoba plná octa; na-
močili tedy houbu do octa a na yzo-
pu mu ji podali k ústům. Když Ježíš 
okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ 
A nakloniv hlavu, skonal.

Jan 19,29

Dokonáno jest. Tak zní podle 
evangelisty Jana poslední slova 
našeho Pána. Nejsou to slova rezi-
gnace. Není to bolestný výkřik ani 
nářek trpícího. Je to výrok posluš-
ného Syna. Dílo je dokonáno. Vše 
je hotovo! Smíření Boha a člověka. 
Setkání nebes a země. Poslední část 
skládačky je zasazena do celku díla. 
Dokonáno jest. Už není třeba niče-
ho dalšího. Vše je vydáno do ru-
kou Otce. Vše je nyní v jeho moci. 
Tak jako Syn přijal od svého Otce 
všechno a Otec mu dal vše do ru-

kou, nyní s  posledním výdechem, 
se slovy „dokonáno jest“, odevzdá-
vá Syn své dílo Otci, zpět do jeho 
rukou.

My nechceme Krista obejít a ra-
zit si cestu k Bohu vlastní silou. Ne-
budeme Krista oplakávat a  zoufat 
si nad jeho hořkým údělem. Nebu-
deme spílat lidské zlobě, která Syna 
Božího odmítá a  na kříž vydává. 
Evangelista Jan nás učí jinému po-
hledu. Umět odevzdat vše do rukou 
našeho Pána a spolu s ním se v dů-
věře odevzdat do náruče Otce. Ne-
boť přichází jeho čas. Vždyť třetího 
dne vstal z mrtvých!

Bože Otče, tvůj Syn dílo doko-
nal. Proto ti chceme stále děkovat 
a z toho se radovat. Amen.

Píseň:
1. Ó hlavo plná trýzně, běd, ran 

i  soužení, ty zřídlo Boží přízně, 
z níž spása pramení; ó hlavo ozdo-
bená ctí, slávou z výsosti, jak velká 
stihla změna tě lidskou hříšností!

2. Tu tvář, tak ušlechtilou, že 
hříšník se jí bál, teď bezohlednou 
slinou s  výsměchem poplival! Jak 
pohasly tvé oči, jak rty tvé zsinaly 
– proč tě tak krutě mučí, zač tě tak 
ztrestali?

3. Tvé břímě mé jsou hříchy a já 
jsem zavinil, zač, Beránku ty tichý, 
tak tvrdě trestáns byl. Ježíši, spásy 
zdroji, své milosti mi přej a pro tu 
lásku svoji mne za hřích netrestej.

4. Mé díky přijmi vřelé, nejdraž-
ší Příteli! Má duše, dokud v  těle, 
v tobě se veselí; a když čas rozděle-
ní i mně se přiblíží, mým mocným 

potěšením, buď smrt tvá na kříži.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 320 Ó hlavo plná trýzně (nápěv 
H. L. Hassler 1601 / 1613, text po-
dle lat. Salve caput cruentatum Ar-
nulfa z Lovaně P. Gerhardt 1656 / J. 
Baštecký 1877 / M. Hájek)

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

19. 4. Velký pátek – 15:30 h bo-
hoslužby s Večeří Páně,

21. 4. Velikonoční neděle – 10:30 
bohoslužby s Večeří Páně.

28. 4. bohoslužby v Týništi nebu-
dou, jsme zváni na Sborový den do 
Třebechovic (od 9 h).

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Lesní klub Lesokruh letos v břez-
nu oslavil své druhé narozeniny. Byly 
to dva roky plné radosti a  nezapo-
menutelných zážitků jak dětí, tak 
i  nás průvodců, jak si učitelé v  les-
ních školkách říkají. Neučíme děti. 
Ty se učí samy. My se snažíme být 
jim dobrými, pozornými a citlivými 
průvodci na jejich objevitelské cestě 
za poznáním světa. Za tu dobu jsme 
se také trochu rozrostli. Od několika 
málo dětí, které s  námi začínaly, až 
po dvacet pět zapsaných dětí, které 
k nám do školky docházejí nyní. Ně-

které děti chodí na celý týden, jiné 
na tři nebo jen dva dny v týdnu. Jsou 
s námi děti čerstvě tříleté, ale i před-
školáci. Dvakrát do měsíce, vždy 
v  pátek dopoledne, vedeme klubík 
pro děti do tří let a jejich rodiče - Le-
sokroužek.

Zima už je za námi a  právě na 
zimu se nás lidé ptají nejvíce. Jak to 
děti zvládají, být celý den venku? 
Základem je vrstvené oblečení, ne-
promokavá svrchní vrstva a  dobré 
rukavice a  především kvalitní teplá 
a nepromokavá obuv. Děti se přiro-

zeně hodně pohybují. Tím, že s námi 
v lese mohou volně běhat a řádit jak 
potřebují, zahřejí se a  zimu snášejí 
často lépe než my dospělí. Není však 
pravda, že by děti v lesní školce byly 
venku celý den. V  mrazech nebo 
dešti svačíme ráno v  zázemí a  do-
vnitř jdeme také na oběd a spinkání. 
Nejméně příjemné je počasí kolem 
nuly, vítr a déšť. Suchý mráz se snáší 
mnohem lépe než sychravé počasí. 
Věříme však, že i nepohodlí v podo-
bě studeného nebo mokrého počasí 
je pro děti dobrou školou. Naučí se 

tak lépe vnímat své potřeby, utuží se 
a otuží.

Zimní období však už máme za se-
bou, vynesli jsme Moranu a těšíme se 
z pučícího jara. Slavnosti máme rádi 
a i na tento měsíc jsme připravili slav-
nost, kde si na své přijdou malí i velcí. 
Zveme vás, abyste spolu s námi osla-
vili Den Země, Den ptactva a  Den 
dětské knihy. Vrátka Lesokruhu bu-
dou otevřená ve středu 24. 4. 2019 od 
15 hod. Těšíme se na vás!

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

LESNÍ KLUB LESOKRUH
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Putování místní knihovny

Historie poprvé
Knižnice školy týnišťské byla za-

ložena v  roce 1836 zásluhou dvou 
vzdělaných pánů Josefa Vladimíra 
Pelikána a  Josefa Krasoslava Čižin-
ského. V  roce 1883 byla založena 
Čtenářsko- ochotnická beseda a fond 
knihovny 20.  2.  1922 byl přemístěn 
do Husovy veřejné knihovny. Do 
roku 1962 se o knihovnu starali dob-
rovolní pracovníci.

V  témže roce převzala knihovnu 
už profesionální pracovnice paní 
Jana Vacinová. Knihovna tehdy 
sídlila na náměstí v  učňovské škole 
podniku Elitex. Prostoru bylo málo, 
tak se besedy pořádaly v Jednotném 
závodním klubu. Knihovna také spo-
lupracovala s  Čapkovým újezdním 
muzeem na pořádání muzejních 
výstav a  také s  Klubem důchodců. 
V roce 1974 získala knihovna čestné 
uznání Ministerstva kultury ČSR. 
V roce 1982 zahájila Městská lidová 
knihovna provoz v nově adaptované 
budově v  Jiruškově vile, kam byla 
přemístěna. V roce 1991 se knihov-
na stala samostatnou příspěvkovou 
organizací, přestala být závislá na 
Okresní knihovně v  Rychnově nad 
Kněžnou.

Rok 1993 byl rokem velkých 
změn. Budova knihovny v Jiruškově 
vile byla v  restituci vrácena původ-
nímu majiteli. 4.  2.  1994 knihovna 
obnovila svou činnost v nově adapto-
vaném zařízení bývalé mateřské ško-
ly U Dubu. Velké prostory umožnily 
i  výstavní činnost a  pořádání besed 
a dalších zajímavých akcí.

Odchodem paní Jany Vacinové 
do důchodu v  roce 2000 přezvala 
knihovnické žezlo paní Jarmila Va-
šátková. Iniciativou nové paní ředi-
telky se z krásné knihovny stalo ještě 
krásnější kulturní zařízení. Interiér 

byl postupně obnovován tak, aby co 
nejvíce vyhovoval nejen čtenářům 
a návštěvníkům, ale i zaměstnancům 
knihovny. S nástupem moderní tech-
niky byla knihovna vybavena počíta-
či a dalšími vymoženostmi. Ale to už 
je vlastně současnost. (viz. foto č. 1,2)

Historie podruhé
Vzpomíná paní Jana Vacinová:
Když vzpomínám na roky strávené 

v týnišťské knihovně, vybavuje se mi 
spousta příjemných i  méně příjem-
ných chvil a  hlavně mnoho prima 
lidí, se kterými jsem se tam během 
těch neuvěřitelných 50 let setkala. 
Když jsem tam jako čerstvá matu-
rantka v roce 1962 nastupovala, byla 
knihovna umístěna se svými asi 5000 
svazky v jedné místnosti bývalé školy 
na náměstí. Zbytek budovy zabírala 
učňovská škola podniku Elitex. Škol-
nici a správcovou zastávala „bábinka 
Šrámková“, velice vitální paní ve věku 
83 let. Živě ji vidím před sebou, jak 
se svou hůlkou prohání po chodbách 
rozjívené učně. Po několika letech 
se škola přestěhovala do závodu, 
podnik začal budovu upravovat na 
mateřskou školu a naše knihovna se 
stěhovala do sousedního „Jiruškova 
domu“. Obsadili jsme celé přízemí 
a  ve zbytku domu byl umístěn de-
pozitář muzea. Staří pánové, kteří se 
tam 1x měsíčně jako muzejní rada 
scházeli, byli moc milí, ale pár nepří-
jemnostem jsme se nevyhnuli. První 
průšvih nastal, když jednou v  zimě 
nezavřeli ve svých prostorách přívod 
vody a vyplavili nám kancelář a část 
skladu. Sušení promáčených písem-
ností a zdí zabralo fůru času a práce. 
K  dalšímu pozdvižení došlo, když 
se naší čtenářce ztratilo dítě, které 
nechala spát v kočárku před knihov-
nou. Dlouho jsme holčičku hledali, 
zoufalá matka přivolala VB, nako-
nec se dítě našlo spokojeně si hrající 

v  muzeu, které pánové zapomněli 
zamknout. Brzy poté se muzeum od-
stěhovalo a  k  naší nesmírné radosti 
nám město nechalo upravit celou 
budovu, takže jsme získali krásné 
a konečně vyhovující prostory. Práce 
bylo nad hlavu, ale vyplatilo se. Nová 
knihovna lákala hodně nových čte-
nářů, přibývaly knihy, spokojenost 
na všech stranách. Až do doby, kdy 
byl dům vrácen původnímu majiteli 
a  ten se ho rozhodl prodat. Pravda 
je, že ho nabídl k odkoupení městu, 
ale nový starosta rozhodl, že ne. Ne-
pomohly žádné argumenty poloviny 
zastupitelů ani protesty čtenářů, a tak 
jsme se stěhovali do školky U Dubu. 
Zvládli jsme tentokrát hodně nároč-
né stěhování a  začali se zabydlovat. 
Ale to už je jiná kapitola.

Vzpomíná paní Jarmila Vašátko-
vá:

Není lehké navazovat na povídá-
ní po paní Vacinové…byla vždycky 
zdatná ve slohu a já ji za to mnoho-
krát obdivovala.

Staly se z nás kolegyně v roce 1983, 
kdy jsem začala pracovat na náměstí 
v dětském oddělení tehdejší Městské 
lidové knihovny. Vzpomínám si, že 
jsem 1. září odvedla svoji malou dcer-
ku v parku do jesliček a sama nastou-
pila po mateřské dovolené na nové 
pracoviště, protože před MD jsem 
od roku 1977 pracovala v  Okresní 
knihovně v Rychnově nad Kněžnou. 
V  tu chvíli mne jistě nenapadlo, že 
v  týnišťské knihovně strávím 34 let 
a až odejdu, bude se psát už rok 2017 
a já opět prvního září povedu někoho 
do školky, ale tentokrát to budou už 
mé dvě vnučky.

A  co mi utkvělo za tu dobu nej-
více v  paměti? Asi to bylo nadšení 
a  radost z  toho, jakou práci může-
me vykonávat. Sice jsme mnohokrát 
slyšely slova o tom, co v té knihovně 
vlastně celý den děláme, proč chce-

me pro své návštěvníky lepší pro-
story, modernější vybavení, další 
počítače, když k nám stejně chodí jen 
pár lidí…ale my jsme věděly, že svůj 
okruh čtenářů máme a že někteří by 
byli dost nešťastní, kdybychom jim 
naše služby přestaly nabízet. Když 
jsem v  roce 2000 zaujala pracovní 
pozici po paní Vacinové a místo půj-
čování v  dospělém oddělení trávila 
většinu času v  kanceláři v  prvním 
poschodí budovy v sídlišti U Dubu, 
často jsem nad některými pro mne 
nezajímavými výkazy myslela na to, 
jak je o moc příjemnější být přímo se 
čtenáři. Kompenzaci jsem pak ráda 
nacházela v setkáních se zajímavými 
hosty, kteří knihovnu navštívili – ať 
to byli spisovatelé, výtvarníci, novi-
náři, historici, cestovatelé, hudební-
ci nebo mnoho dalších zajímavých 
profesí. Bylo z nich cítit zaujetí jejich 
prací a svůj elán pak předávali i nám.

A  na co v  neposlední řadě ráda 
vzpomínám? Na knihy - bez nich by 
byl můj život prázdný…i když už sto-
jím na opačné straně výpůjčního pul-
tu, stejně pořád ráda čtu a navštěvuji 
různé knihovny v okolí a zúčastňuji 
se jejich zajímavých besed, předná-
šek, výstav a  dokonce jsem v  jedné 
absolvovala jeden semestr Univerzity 
třetího věku.

Děkuji všem, kteří mne na mé kni-
hovnické cestě provázeli, svou práci 
dělali dobře a hlavně s láskou.

Dnes už k mému životu patří tento 
„knižní“ citát:

„Život je jako rozepsaná kniha. 
Kapitoly z  minulosti již nezmění-
me, ale máme před sebou čisté listy 
s dneškem a zítřkem a je jen na nás, 
co na ně napíšeme…“

viz. foto č. 3, 3a, 4, 5, 6, 7

Historie potřetí
Tak snad někdy příště.

Josefína Hanzlová

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -
 TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ

Foto č. 1 a 2: Na snímku vlevo je zobrazena obecná škola, kde podnik Elitex vzdělával své učně. Zde byla umístěna první městská knihovna. Vpravo v Ji-
ruškově vile mělo sídlo Čapkovo újezdní muzeum. Do přízemí vily byla pak přestěhována knihovna.

     



strana 27

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -
 TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ

Foto č. 3, 3A : Takto vypadala mateřská škola U Dubu. Zde získala městská knihovna v roce 1994 trvalé umístění.

Foto č. 4 a 5: V roce 2002 proběhla výměna oken v dospělém oddělení knihovny. V roce 2004 se pokračovalo ve výměně oken ve skladu a dětském oddělení.

Foto č. 6 a 7: O prázdninách 2006 se rekonstruovala přední část knihovny, zrušily se skleněné plochy zdí, atd. V úpravách se postupně pokračovalo až do 
současnosti.
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Na stopě našich předků – před-
náška se konala 28.  2.  2019, kdy 
k  nám přijela genealožka Mgr. 
Markéta Pavlíková a  seznámila 
nás s tím, jak si sestavit rodokmen 
a  kde všude můžeme získat infor-
mace. Vysvětlila nám pojmy jako 
je genealogický vývod a  rozrod, 
jaké máme nejbližší archivy, co 
jsou to živé matriky a  nevynecha-
la ani písmo, jakým se dřív psalo. 
V  prezentaci, kterou všem zájem-

cům poskytla prostřednictvím naší 
knihovny, máme i vzorovou tabul-
ku kurentního písma a  odkazy na 
jednotlivé archivy. Probírali jsme 
také záludnosti ve jménech a v da-
tech, na co si dávat pozor a  s  čím 
se při bádání můžeme setkat. Mys-
lím, že teď už nás překvapí máloco. 
Návštěvníci akce měli spoustu do-
tazů. Jedna paní se přišla pochlubit 
svým rodokmenem, který začínal 
už rokem 1600. Byla právem hrdá 

na to, že se ve svém bádání dostala 
až před Bílou horu. Děkuji vám za 
všechny zpětné reakce, kterými jste 
mě zahrnuli. Kdo by měl ještě zá-
jem o prezentaci z přednášky, stačí 
požádat e-mailem na: knihovna@
knihovnatyniste.cz, ráda mu ji za-
šlu.

Chystané akce v  knihovně pro 
veřejnost

Píšete si o  přehled akcí na delší 

období, zde jsou přednášky na kvě-
ten:
• 16. 5. – 17:00 hod. – Cestopisná 

přednáška ÍRÁN – RNDr. Jiří 
Sladký

 
• 23. 5. – 17:00 hod. – Astrologic-

ké pojednání – astroložka Dana 
Dvořáková

Přeji vám krásné jarní dny
Bc. Bohdana Pokorná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – PROBĚHLO
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Tým zaměstnan-
ců Mateřské školy 
- U  Dubu gratuluje 
paní učitelce Pavle 
Vlčkové k  ocenění 
Zlatá koruna Krá-
l o v é h r a d e c k é h o 
kraje. Naše kole-
gyně byla vybrána 

po nominaci do IV. ročníku Oceňování dobrovolníků 
pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kra-
ji. Cenu paní Vlčkové předal hejtman PhDr. Jiří Štěpán 
a  poděkoval jí za dlouhodobou dobrovolnou činnost 
v Sokole Týniště nad Orlicí.

Oddílu všestrannosti mladších žákyň se Pavla Vlčko-
vá věnuje 27 let a čas děvčatům věnovaný jistě přispěl 
k jejich kladnému vztahu k pohybu a zdravému způso-
bu života.

Kolektiv MŠ U Dubu

V sobotu 23. února 2019 Křivi-
ce již poosmé ožily masopustním 
veselím.

Start masopustního průvodu 
byl, jako vždy, na dolním konci 
obce u  Gavláků a  Štěpánů. Ná-
padité masky a  břeskná muzika 
zlákaly vzápětí ke zpěvu a  tanci 
i starší obyvatele Křivic, kteří ve-
selou masopustní společnost nad-
šeně vyhlíželi a vítali. S radostí se 
k průvodu přidali i noví osadníci, 
kteří tak měli jedinečnou příle-
žitost k  seznámení se sousedy. 
Nakažlivě dobrá nálada a  ko-
ledníci nutili projíždějící řidiče 
chtíc nechtíc zastavit a  zúčastnit 
se alespoň tanečkem, písničkou, 
případně se drobným příspěv-
kem vyplatit. Při každé sousedské 
zastávce čekaly účastníky maso-
pustu vlídné úsměvy a pestré ob-
čerstvení ve skupenství pevném 
i  kapalném. Již tradiční gulášek 

u Bednářů, maso z udírny u Dro-
zenů, masopustní koblížky u Bašů 
a  nepřeberné množství dalších 
dobrot ochutnali místní i  okolo 
projíždějící. Masopustního reje se 
nakonec zúčastnilo na 70 „Křivi-
čáků“!

Nám všem i  dvěma místním 
oslavencům narozenin v  tento 
den sluníčko přálo a hřálo.

Ve veselém duchu byl průvod 
vsí zakončen v  prostorách býva-
lé školy. Řízečky od pana Vlčka 
nezklamaly. Naše díky patří všem 
organizátorům i těm, kteří se zú-
častnili, nebo jen otevřeli dveře 
a pozvali nás dál. Děkujeme i vý-
borným muzikantům, Josefu Šo-
tolovi a bratrům Ptáčkovým, byli 
jste skvělí!

Další křivickou akcí, na kterou 
se můžeme těšit, bude „Holčičí 
koleda“ pořádaná 7. dubna 2019.

Jindřiška a Vlastík Drozenovi

GRATULUJEME PANÍ UČITELCE PAVLE VLČKOVÉ

KŘIVICE OŽILY MASOPUSTEM!
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