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MASOPUST V MŠ U DUBU

Masopust je období od Tří králů do Popeleční středy. Doba masopustu je plná veselí, hodování a karnevalu. Ve středu 6. února jsme měli karneval 
v naší mateřské škole. Děti tančily v maskách kočiček, víl, princezen, šašků atd. Nechyběl ani medvěd, který patří mezi tradiční masky v masopustním 
průvodu. Paní kuchařka nám upekla výborné koblížky.                                                                                                                                   Kolektiv MŠ U Dubu
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Všichni řidiči, vlastně nejen řidi-
či, vědí, jak zapeklité je toto místo 
uprostřed města. Dlouho se mluví 
o jeho přeměně v bezpečnou a pře-
hlednou křižovatku. Samozřejmě, 
aby se nechalo toto přání posunout 
k  realitě, bylo nejprve nutné vy-
koupit překážející nemovitost. To 
se celé událo ještě za trvání obdo-
bí předcházejícího zastupitelstva. 
Zhruba před dvěma lety se zača-
lo projektovat, což ve spojení se 
spoustou všech možných nutných 
vyjádření a povolení trvalo do pro-
since loňského roku. Celá stavba 
by měla proběhnout v  letošním 

roce a bude částečně kryta úvěrem. 
O tom, co vše v prostoru vznikne, 
jsem psal v minulém Zpravodaji.

V  současné době probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Text píši kvůli uzávěrce dříve, tak-
že je možné, že v  okamžiku, kdy 
článek čtete, je již výsledek znám. 
Pokyn k  podpisu smlouvy bude 
předmětem zasedání zastupitelstva 
v tomto měsíci.

Podrobnější informace ke stavbě 
dostala koncem února veřejnost na 
představení celé akce při prezentaci 
v  kulturním domě za přítomnosti 
hlavního projektanta. Přítomným 

byly zodpovězeny jejich dotazy 
a dozvěděli se také o dopravním ře-
šení v  průběhu výstavby v  souvis-
losti s  kompletní uzavírkou stave-
niště. Harmonogram akce si zajisté 
vyžádá určitou dávku benevolence 
a  pochopení všech zúčastněných 
i  dalších obyvatel města. Určitě to 
stojí za to, neboť nám vznikne nový 
bezpečný silniční prostor, parkovi-
ště a  výrazně se zlepší situace pro 
chodce.

Situační výkres přinášíme na 3. 
straně obálky.

Libor Koldinský – starosta města

SLOVO STAROSTY - KŘIŽOVATKA U FOŤÁKA

Turkova ulice 1910

Turkova ulice v roce 1926

Povoz z Matějkovy pily svážející dřevo z velkých polomů v červenci 1929Turkova ulice v roce 1908

Turkova ulice 1895
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A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu s  ustanovením § 31 odst. 
2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání fondu investic do 
výše 160 000 Kč na pořízení ža-
cího traktoru JOHN DEERE X 
350R.

2. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřaze-
ní a  následný odprodej drobné-
ho dlouhodobého majetku z dů-
vodu nevyužitelnosti ve vlastní 
organizaci, i v ostatních příspěv-
kových organizacích, v  souhrn-
né výši 21 000 Kč dle specifikace 
v žádosti.

3. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Geriatrické cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČO 428 
86 198), která spočívá v navýšení 
limitu mzdových prostředků or-
ganizace o  20 643 Kč. Celková 
výše limitu mzdových prostřed-
ků po úpravě představuje pro rok 
2019 částku 13 798 791 Kč.

4. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí (IČO 428 86 198) v  souladu 
s  ustanovením § 30 zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu ve výši 11 000 Kč na 
úhradu kulturních vystoupení 
pro klienty GC.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem ***, na období od 
1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 za pod-
mínky úhrady všech vzniklých 
pohledávek.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. V. bytem ***, na období od 
1. 2. 2019 do 31. 7. 2019.

7. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
T. Z. a p. T. M., bytem ***, na ob-
dobí od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2022.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. V., bytem ***, na období od 
1. 2. 2019 do 31. 1. 2020.

9. Změnu nájemného z nebytových 
prostor a  pozemků v  majetku 
města o míru inflace za rok 2018.

10. Připojení se k  mezinárod-
ní kampani Vlajka pro Tibet 
a ukládá dne 10. 3. 2019 na bu-
dově městského úřadu vyvěsit 
vlajku.

11. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IE-12-2007514/SOBS VB/12 

mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a ukládá sta-
rostovi města smlouvu pode-
psat.

12. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2018237/SOBS VB/1 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností Energo-
montáže Votroubek s.r.o., Jirás-
kova 318, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu 
podepsat.

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1366 na servis a opravy zdvi-
hacích zařízení mezi smluvní-
mi stranami Město Týniště nad 
Orlicí, IČ: 00275468 a  MSV 
výtahy a.s., Hradec Králové, IČ: 
27213331. Dodatek řeší navýše-
ní počtu výtahů a ceny v objektu 
Městské knihovny v Týništi nad 
Orlicí.

14. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene ke stavbě „Optická síť 
COMA s.r.o. v  Týništi nad Or-
licí, I. etapa“ mezi smluvními 
stranami: oprávněná PODA a.s., 
28. října 1168/102, 702 00 Ost-
rava a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

 
B) Bere na vědomí:

1. Nabídku pana J. H. odkoupení 
obecního domu v  Rašovicích - 
nemovitost ID 915-151246 za 
cenu 420 000 Kč.

2. Informaci ředitele Základní ško-
ly Týniště nad Orlicí o  výběro-
vém řízení do projektu čerpání 
peněz z EU v rámci Šablon II.

 
C) Ukládá:

1. Na základě výsledků předložené 
inventury v Základní škole v Tý-
ništi nad Orlicí zadat provedení 
účetního auditu majetku ZŠ ne-
závislým auditorem a o výsledku 
informovat zastupitelstvo města.

T: 31.  1.  2019 Odpovídá: Mgr. 
Oubrechtová I.

D) Zamítá:

1. Žádost pana M. K. na snížení ná-
jmu městského bytu.

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu pozemku p. č. 
1662/15 o výměře 0,5106 ha v k. 
ú. Týniště nad Orlicí, pozemku 
p. č. 114/2 o  výměře 0,1050 ha 
v k. ú. Štěpánovsko, pozemku p. 
č. 464 o  výměře 0,4243 ha v  k. 
ú. Štěpánovsko, pozemku p. č. 
581/5 o výměře 0,2339 ha v k. ú. 
Petrovice nad Orlicí.

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 
2095/1 o  výměře 2909 m2, po-
zemku par. č. 2095/4 o  výměře 
52 m2, pozemku par. č. 2132/1 
o výměře 4791 m2, pozemku par. 
č. 2132/3 o výměře 689 m2, po-
zemku par. č. 2164/20 o výměře 
368 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

3. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 2164/11 o výměře 30 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
B. O., bytem ***, na období od 
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

5. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
L. H., bytem ***, na období od 
1. 3. 2019 do 29. 2. 2020.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. M., bytem ***, Týniště nad 
Orlicí, na období od 1. 3. 2019 do 
29. 2. 2020.

7. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Č. N., bytem ***, na období od 
1. 3. 2019 do 28. 2. 2022.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
L. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2019 do 29. 2. 2020.

9. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2018042/VB/2 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností SIGNALBAU, a.s., 
Moštěnská 60/4A, 750 02 Přerov 
III – Lověšice a budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

10. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby 
č. IZ-12-2000438/VB/2 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností Energo-
montáže Votroubek s.r.o., Jirás-
kova 318, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu 
podepsat.

11. Smlouvu číslo: Z_
S24_12_8120057804 o  realizaci 
přeložky distribučního zařízení 
k dodávce elektrické energie na 
stavbu Týniště nad Orlicí, Ště-
pánovsko, p.p.

12. . 454, Město, č. projektu IZ-

12-20000343 v  předpokláda-
né částce 261 554 Kč bez DPH 
mezi smluvními stranami: ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín a Městem Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

13. Smlouvu číslo: Z_
S24_12_8120064204 o  realizaci 
přeložky distribučního zařízení 
k dodávce elektrické energie ve 
smyslu stanoviska Provozova-
tele ze dne 20.  03.  2018 v  roz-
sahu projektové dokumentace 
vypracované fi TARPA, s.r.o. na 
stavbu Týniště nad Orlicí, Křivi-
ce, č. projektu IZ-12-20000793 
v  předpokládané částce 69 488 
Kč bez DPH mezi smluvními 
stranami: ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
a  Městem Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi smlouvu po-
depsat.

14. Nákup daru na kulturní akci 
Basketbalový ples konanou dne 
22. 2. 2019 ve výši 2.500 Kč.

15. Příspěvkové organizaci Kultur-
ní centrum Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení drobného dlouhodo-
bého majetku z důvodu zastara-
losti a nefunkčnosti v souhrnné 
výši 35 734,15 Kč dle specifikace 
v žádosti.

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o po-
skytování poradenství mezi 
smluvními stranami Město Tý-
niště nad Orlicí a  ESOP účetní 
a  daňová kancelář, s.r.o., Rych-
nov nad Kněžnou, ukládá sta-
rostovi města smlouvu pode-
psat.

17. Dodatek č. 2 ke smlouvě o po-
skytování poradenství mezi 
smluvními stranami Město Tý-
niště nad Orlicí a  ESOP účetní 
a  daňová kancelář, s.r.o., Rych-
nov nad Kněžnou, ukládá sta-
rostovi města smlouvu pode-
psat.

18. Návrh postupu při řešení inven-
turních rozdílů Základní školy 
Týniště nad Orlicí v  rámci in-
ventarizací provedených v rám-
ci účetní závěrky za rok 2018 
vypracovaný Ing. Danielou 
Burianovou, jednatelkou spo-
lečnosti ESOP účetní a  daňová 
kancelář, s. r. o., Rychnov nad 
Kněžnou.

19. Předpokládaný rozsah auditor-
ských prací, které budou reali-
zovány v  příspěvkové organi-
zaci Základní škola Týniště nad 
Orlicí v souvislosti s výsledkem 
inventarizace.

20. Smlouvu o  provedení auditor-
ských prací v  příspěvkové or-
ganizaci Základní škola Týniště 
nad Orlicí mezi smluvními stra-
nami Město Týniště nad Orlicí 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 5
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 21. 01. 2019

Usnesení č. 6
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 04. 02. 2019



a ESOP účetní a daňová kance-
lář, s. r. o., Rychnov nad Kněž-
nou, ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

B) Revokuje:
 
1. Usnesení rady města č. 104 ze 

dne 05.  09.  2018 pod bodem 
A/12:

2. RM schvaluje vyřazení drobného 
dlouhodobého majetku v  celko-
vé výši 255 796 Kč příspěvkové 

organizaci Základní škola Týni-
ště nad Orlicí dle žádosti.

3. Usnesení rady města č. 1 ze dne 
07. 11. 2018 pod bodem A/7:

4. RM schvaluje příspěvkové or-
ganizaci Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí žádost o  vyřazení 
drobného dlouhodobého majet-
ku z  důvodu zastaralosti a  ne-
funkčnosti.

C) Ukládá:

1. Připravit Obecně závaznou vy-
hlášku o  regulaci provozování 
hazardních her v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Projednat v  ZM poskytnutí fi-

nančního příspěvku na vydání 
vlastivědného Sborníku Panorama 
redakce NATURA Hlinné. Rada 
města doporučuje finanční příspě-
vek ve výši 1.500 Kč.

T: jednání ZM 

Odpovídá: Ing. Paštika J.

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.

Často bývám dotazován, jakým 
způsobem se lze spojit se zastupiteli 
města.

Existuje několik možností jak za-
stupitele kontaktovat. Se svým dota-
zem se na ně můžete obrátit písem-
nou formou přes podatelnu města, 
doporučeným dopisem nebo popří-

padě elektronicky.
Pro ty, kteří preferují osobní kon-

takt, je možností návštěva zastupitel-
stva, které se koná cca

4-6x ročně nebo domluva osobní 
schůzky. Existuje také možnost te-
lefonicky kontaktovat konkrétního 
zastupitele. Telefonní čísla najdete na 

webových stránkách města.
Vzhledem k  tomu, že se množí 

dotazy, jak někteří např. starší lidé 
nemající přístup k internetu mohou 
kontaktovat svého vybraného zastu-
pitele, připravil jsem pro ně jedno-
duchou možnost, jak si požadované 
telefonní číslo zjistí. Zavolají si na 

podatelnu města, kde na telefonním 
čísle 494 337 300 bude pro obsluhu 
podatelny připraven seznam kon-
taktů na jednotlivé zastupitele a i lidé 
bez přístupu na internet si tak budou 
moci jednoduše domluvit schůzku.

Pavel Nadrchal
místostarosta

Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 5 960
z toho: 

Křivice  181
Petrovice 213
Petrovičky 163
Rašovice  162
Štěpánovsko 219
Týniště nad Orlicí  5 022

Ke stejném datu bylo v loňském 

roce evidováno v Týništi nad Orlicí 
včetně přilehlých obcí 6 024 obyva-
tel.

Počet narozených dětí:  53
z toho:  26 děvčat; 27 chlapců

V roce 2017 se narodilo 65 dětí.

Nejčastěji užívaná jména děvčat: 
Natálie, Eliška, Tereza; chlapců: 

Jan, Filip, Matěj

4. Manželství uzavřelo: - v  ob-
řadní síni v Týništi n.Orlicí 8 párů

- na jiném vhodném místě mimo 
obřadní síň 1 pár

- církevní sňatek 1 pár
 
5. V  roce 2018 se odstěhovalo 

172 občanů k  trvalému pobytu se 

přihlásilo 126 občanů

6. Nejstarší občankou města je 
paní Rosálie Mauerová z Týniště n. 
Orlicí.

7. V roce 2018 zemřelo 70 obča-
nů z toho: 31 žen; 39 mužů

Marie Hlavová
matrikářka
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ZPRÁVY Z RADNICE

JAK KONTAKTOVAT ZASTUPITELE MĚSTA?

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY MĚÚ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

■ Dne 3.  1.  2019 
v  12:15 hod. bylo 
přijato oznámení 
o  havárii osobní-
ho vozidla v  ulici 
Voklik, při které 
došlo k poškození 
lampy veřejného 

osvětlení. Řidič předmětného vozi-

dla z  místa události následně ujel. 
Ve spolupráci se svědky události 
a  s  využitím městského kamero-
vého systému bylo ustanoveno vo-
zidlo, které poškození způsobilo. 
Následně předáno Skupině doprav-
ních nehod Policie ČR k  dalším 
opatřením.
■ Dne 6. 1. 2019 v 23:15 hod. byla 

na základě žádosti hlídky Policie 
ČR poskytnuta součinnost při od-
chytu dvou volně pobíhajících psů 
v obci Rašovice. Psi byli převezeni 
do záchytných kotců MP. Následu-
jící den po projednání přestupku 
byli vráceni majiteli.
■ Dne 19. 1. 2019 v době od 22:05 
hod. do 23:50 hod. byla strážní-

ky řešena opakovaná oznámení 
o  rušení nočního klidu z  nebyto-
vých prostor na Mírovém náměstí. 
V rámci úkonů na místě byla zjiš-
těna další porušení zákona. Událost 
je evidována a  dokumentována. 
Následně bude věc oznámena věc-
ně příslušnému správnímu orgánu.

Jaroslav Forman, strážník MP

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – LEDEN 2019

Program mistrovských zápasů fotbalového oddílu SK Týniště n. O. na měsíc březen 2019 na domácím hřišti v Olšině

datum den hodina družstvo domací hosté

23. 3. sobota 12:45 Dorost Týniště Slavia HK

24. 3. neděle 15:00 A-mužstvo Týniště Roudnice

30. 3. Sobota 14:15 Dorost Týniště Borohrádek

31. 3. Neděle 10:00 Starší žáci Týniště Vamberk/Rokytnice

Změny termínů i hrací plochy vyhrazeny!
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V  loňském roce byla uskuteč-
něna Obnova střední části Míro-
vého náměstí v Týništi nad Orlicí. 
Zeptala jsem se na několik otázek 
pana Zdeňka Hejny vedoucího od-
boru správy majetku.

Kdo a  kdy přišel s  nápadem 
přestavby náměstí? Kdy a  čím se 
začalo?

O  přestavbě náměstí se uvažo-
valo již dlouhá léta. V  roce 2009 
vznikla studie od Ing. arch. Fran-
tiška Křeliny, která zahrnovala re-
generaci celé centrální zóny měs-
ta, takto rozsáhlá akce ale nebyla 
realizována z  důvodu nezajištění 
financování tak velkého rozsahu. 
S  příchodem nového starosty na 
radnici na konci roku 2016 se za-
čalo uvažovat o  přestavbě pouze 
středové části Mírového náměstí. 
Na začátku roku 2017 začala spo-
lupráce s  Ing. arch. Liborem To-
manem z  Hradce Králové, který 
v  červenci téhož roku vypracoval 
studii Revitalizace Mírového ná-
městí ve třech variantách. Po roz-
sáhlé diskuzi, do které byla zapoje-
na i veřejnost, byla vybrána jedna 
varianta, kterou Ing. arch. Libor 
Toman rozpracoval do projektové 
dokumentace nazvané: „Obnova 
střední části Mírového náměstí 
v Týništi nad Orlicí.“ Územní sou-
hlas se stavbou byl vydán v únoru 
2018 stavebním úřadem v  Týništi 
nad Orlicí.

Kdy proběhlo výběrové řízení na 
firmu, která přestavbu provedla?

Dne 13.  2.  2018 byla vyhlášena 
výzva k podání nabídky ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení. Dne 
12. 3. 2018 byly otevřeny 2 nabíd-
ky, vítěznou firmou se stala firma 
MATEX HK s.r.o., Hradec Králové 
s  nejnižší nabídkovou cenou, kte-
rá celou stavbu provedla ve velmi 
dobré kvalitě.

Kdo schválil podobu nového ná-
městí?

Zastupitelstvo města na svém 22. 
zasedání konaném dne 18. 9. 2017 
schválilo návrh úpravy středové 
části Mírového náměstí v  Týništi 
nad Orlicí, dle projektové doku-
mentace vypracované Ing. arch. 
Liborem Tomanem. Součástí vy-
pracované projektové dokumenta-
ce byl projekt organizace výstavby, 
který odhadl dobu rekonstrukce 
na 7 měsíců. Smlouva o  dílo byla 
podepsána dne 12. 4. 2018, ve kte-
ré byl dohodnut termín stavby od 
18. 4. 2018 do 10. 10. 2018. Předá-
ní staveniště proběhlo 16. 4. 2018. 
Převzetí hotové stavby bylo prove-
deno dne 9. 10. 2018.

Objevilo se po dobu provádění 

stavebních prací něco zajímavého?
V  průběhu provádění výko-

pových prací v  dubnu, květnu 
a  červnu byl prováděn podrobný 
archeologický průzkum organizací 
Muzeum a  galerie Orlických hor 
Rychnov nad Kněžnou pod vede-
ním archeologů PhDr. Martiny Be-
kové a Bohumíra Dragouna. Tento 
archeologický průzkum opět svou 
troškou přispěl k dokreslení histo-
rického vzhledu náměstí.

Nově vzniklá středová plocha 
náměstí je menší, větší, stejná? 
Kolik měří?

Díky přestavbě středové části 
konečně dostalo náměstí logický 
řád, ve kterém je odděleno par-
kování osobních vozidel od ploch 
určených pro pěší, které jsou lépe 
přizpůsobeny k  odpočinku, kul-
turním a  společenským akcím. 
Tato středová plocha byla navýše-
na o 10 až 40 cm a byla mírně zvět-
šena, v  současné době má 2 349 
m2.

Kolik starých stromů padlo a ko-
lik nových bylo vysazeno? Jaké to 
jsou, jak jsou staré a odkud jsou?

Na celém řešeném území zůstala 
pouze jedna stávající vzrostlá lípa 
(Tilia Platyphyllos), osm dalších 
těchto lip muselo být na základě 
dendrologického průzkumu po-
káceno. Na přibližně stejných mís-
tech na travnatém ostrůvku byly 
vysázeny symetricky další 3 lípy 
velkolisté (Tilia Platyphyllos). Ko-
lem Mariánského sloupu byly vy-
sázeny symetricky do tvaru čtverce 
4 méně vzrůstné malokorunní lípy 
stříbrné (Tilia tomentosa Silver 
Globe). Přibližně 12 let staré lípy 
byly dodány firmou Školky a reali-
zace sadových úprav s.r.o. Hradec 
Králové.

Kdo o ně bude pečovat?
O  nově vysázenou zeleň, stejně 

jako o většinu zeleně ve městě, se 
starají pracovníci Služeb města Tý-
niště nad Orlicí.

Kdo navrhoval lavičky, kdo je 
vyrobil a kdo rozmístil?

Veškerý městský mobiliář na 
náměstí jako jsou lavičky, koše na 
odpadky, vývěsní tabule, výstavní 
panely, stojany na kola a  plakáto-
vací plochy, navrhnul v  projektu 
Ing. arch. Libor Toman. Dodaly 
a instalovaly je firmy mmcite a Ur-
bania.

Nějaké podrobnosti o nové kaš-
ně, prosím?

Vzhled kašny navrhl Ing. arch. 
Libor Toman. Žulový polotovar 
byl dovezen z  Číny, finální podo-
bu kašně dal KAMENOPRŮMYSL 

KOMÁREK, s.r.o., Letovice. Tech-
nologie dodala firma KTS – AME, 
s.r.o., Hradec Králové.

Jak je to s vodou v kašně v  létě 
a v zimě?

Kašna je navržena tak, aby byla 
v  provozu celoročně. V  zimním 
období je voda přihřívána proti 
zamrznutí.

Co kámen použitý na dláždě-
ní? Odkud je, jeho tvar, velikost, 
barva?

Většina náměstí je vydlážděna 
ze žulových kostek 60 x 60 mm ve 
dvou odstínech šedé barvy z lomu 
Matula Hlinsko a  lomu Vachatov-
ka (žula Kozárovice) a jednoho od-
stínu bílého Supíkovického mra-
moru ze Slezských kamenolomů. 
Tuto dlažbu doplňují další kame-
nické prvky, jako jsou podlahové, 
schodišťové a  podkladové desky 
a obrubníky. Jsou vyrobeny z pří-
rodního kamene Hlinecké žuly, 
granodioritu z lomu Matula Hlin-
sko, a.s. Vyvýšená část náměstí 
a prostor kolem kašny je zadlážděn 
betonovou dlažbou BEST Gigant 
s  povrchovou úpravou metropol 
bílá.

Objevily se nějaké nové archi-
tektonické prvky?

Místo staré kašny byla instalova-
ná moderní fontána s točící se ze-
měkoulí, ve stínu stávající vzrostlé 
lípy byla nově umístěna busta T.G. 
Masaryka, střed náměstí tvoří vy-
výšená plocha, která může sloužit 
ke kulturním a společenským úče-
lům. Dále byly vyměněny ocelové 
pulty s  teracovými deskami pro 
trhovce.

Kolik vzniklo úpravou náměstí 
nových parkovacích míst pro auta?

Po rekonstrukci středové části 
náměstí a úpravě parkovacích míst 
na celém náměstí ubylo 10 parko-
vacích míst, která byla nahrazena 
plochou po zbourané hale vedle 
Kulturního centra, kde vzniklo 45 
parkovacích míst. Na náměstí bylo 
vyznačeno 5 parkovacích míst pro 
postižené občany. A  podél nově 
instalovaných žulových obrubníků 
byly umístěny ocelové parkovací 
dorazy, aby parkující osobní auta 
nesnižovala průchodnost chodní-
ku.

Kolik peněz celá úprava stála?
Celá rekonstrukce středové části 

náměstí včetně veškerého příslu-
šenství a  projektových dokumen-
tací vyšla na 12 880 000 Kč.

Kdo se na zaplacení podílel?
Město Týniště nad Orlicí uhra-

dilo celou částku z  vlastního roz-

počtu, žádná dotace na tento druh 
stavby nebyla vypsána.

Jak drahá byla kašna?
Celá kašna včetně příslušenství 

a  technologie stála 1 350 000 Kč, 
z toho viditelná část kašny kamen-
ná koule a  kamenný základ koule 
vyšla na 500 000 Kč.

Opomenulo se něco, jste si již 
teď vědomi nějakých nedostatků?

Stavba prozatím slouží ke svému 
účelu přesně dle představ.

Pamatovalo se na možnost za-
mezení poškozování plochy ná-
městí? Jak?

Náměstí je hlídáno kamerovým 
systémem.

 
Kolik je nových lamp veřejného 

osvětlení na náměstí?
Přibylo sedm nově instalova-

ných lamp veřejného osvětlení, 
které svým vzhledem a tvarem za-
padají do celkové koncepce a roz-
místění mobiliáře. Staré lampy 
po obvodu náměstí byly upraveny 
a osazeny novými svítidly.

Je tam ještě jiný druh osvětlení?
Noční atmosféru náměstí dotvá-

ří čtyři zemní svítidla osvětlující 
Mariánský sloup a  dvě svítidla, 
která osvětlují kašnu. Dále jsou 
osvětleny dvě plakátovací plochy, 
vývěsní tabule a  dvě lavičky pod 
stávající vzrostlou lípou.

Co zajímavého řeknete k  bustě 
T.G. Masaryka?

Na náměstí byla nově umístě-
na bronzová busta T.G. Masary-
ka na žulovém podstavci, kterou 
vytvořil sochař MgA. Vladimír 
Pešek, Ph.D., DiS. Busta T.G. Ma-
saryka byla slavnostně odhalena 
28. 10. 2018 při oslavách 100. vý-
ročí založení samostatného Čes-
koslovenska. Celková cena busty 
včetně podstavce vyšla na 149 435 
Kč.

Na co jsem se zapomněla zeptat 
a co by v kronice města určitě nemě-
lo chybět?

Náměstí bylo vhodně doplně-
no mosaznými tabulkami osaze-
nými do dlažby a  informačními 
tabulemi, které připomínají histo-
rii a  historická místa na náměstí 
jako např. umístění první veřejné 
obecní studny, připomínku strže-
ného kamenného kříže, sloup se 
sochou Panny Marie, časovou osu 
měnícího se náměstí od roku 1890 
nazvanou Jak šel čas na týnišťském 
rynku nebo vývoj mapující výsad-
bu lip na náměstí.

Děkuji za rozhovor.
Jitka Pažitná, kronikářka města

OBNOVA STŘEDNÍ ČÁSTI MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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                           https://kc.tyniste.cz 
 

uvádí 

přednášku týnišťského rodáka  
Michala Krásy: 

Tajemství peněz 
– aneb jejich možnosti a rizika, o kterých se nemluví 
      
     Co hýbe penězi? 
     Co je skutečně z(ne)hodnocuje? 
     Je zlato opravdu tak cenné? 
     Má smysl si spořit? 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 
malý sál 

 
Úterý 

26.3.2019 v 18:00 hod. 
 

Vstupné: ZDARMA 
 

Zábavná talkshow 
 

           IVO               IVANKA  
 ŠMOLDAS    DEVÁTÁ 
 
 
 
 
 

              & 
  
 
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Úterý 5.3.2019 v 19:00 hod. 
Vstupné: 160 Kč 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 
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1. turnus: 22. 7. - 26. 7. 2019

2. turnus: 29. 7. - 2. 8. 2019

3. turnus: 5. 8. - 9. 8. 2019

Vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Budova Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí

Na Výsluní 275

Pobyt venku i v klubu plném her, 

stavebnic a jiného zařízení. 

Cena 1 250,- Kč 

Zahrnuje program, oběd, 2x svačinu, pitný režim, připojištění dětí atd.

 

Přihláška na www.tekacko.cz

Ať jsi holka nebo kluk, sleduj náš web a dozvíš se víc.

www.tekacko.cz

TÉKÁČKO
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019

facebook.com/tekacko

Organizátor akce NAD ORLICÍ o.p.s.
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                  a Nasajem s Masajem             
        

pořádají 

 
výstavu tanzanského umění TINGA TINGA (obrazy, sochy)                  

 

  
kterou zahájí beseda s cestovateli Jiřím Rosou a Václavem Duškem     

v úterý 19.3.2019 v 18:00 hod. 
v Kulturním centru (malý sál) 

 
 

   
  

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
s živou kapelou Filipa Koláře 

jaro 2019 
                             

           ZRUŠENO                       

         pro dlouhodobou malou návštěvnost 
  
 
v malém sále Kulturního domu (Tyršovo nám. 478, Týniště n.O.) vždy  

Více informací v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 
kc.tyniste.cz 
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                         https://kc.tyniste.cz 
   
                Kulturní dům 
                     Týniště nad Orlicí 
 
 
                      Neděle 

                     31.3.2019 
                  15:00 hod. 
 
 
                pro děti od 3 let 
                       délka: cca 50 min. 
 
                  Vstupné: 70 Kč 
 
                    Předprodej vstupenek v kanceláři KD
                   rezervace na tel.: 494 371 693
                 

             
        
                  
 

        Mateřské centrum RATOLEST  
                                                  zve na 

    BAREVNÝ KARNEVAL     

  v sobotu 2.3.2019 v 15:00 hodin 
            v Kulturním centru (velký sál) 
 

 

  Děti se mohou těšit na: soutěže, tancování, zpívání a tombolu! 
 K tanci i poslechu nám bude hrát barevné písničky kapela NICNEUMĚL! 

 

  Vstupné: dítě 20,-/30,- Kč a dospělý 10,-/20,- Kč (členi/nečleni) 
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BŘEZEN 2019 
        kc.tyniste.cz 

 
 
BAREVNÝ KARNEVAL 
So 2.3.2019 / 15:00 hod. / děti 20/30 Kč, dospělí 10/20 Kč  
Karneval pro děti v kulturním domě, pořádá MC Ratolest 

 

ZÁBAVNÁ TALKSHOW
 Ivo Šmoldas a Ivanka Devátá
 Út 5.3.2019 / 19:00 hod. / 160 Kč

 

 
OD MASAJŮ K TINGA TINGA 
Út 19.3.2019 / 18:00 hod. / ZDARMA 

Jiřím Rosou a Václavem Duške , která zahájí 
prodejní výstav afrického tanzanského umění Tinga Tinga

TITANIC 
Pá 22.3.2019 / 19:00 hod. / 320 Kč 
Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob … račte si nastoupit! 
Hrají: Filip Blažek a Miroslav Vladyka 

 

TAJEMSTVÍ PENĚZ 
Út 26.3.2019 / 18:00 hod. / ZDARMA 
přednáška Michala Krásy

 POHÁDKA SOUSEDSKÁ
 Ne 31.3.2019 / 15:00 / 70 Kč 

dělní pohádka

 

Prodej vstupenek v kanceláři KD, rezervace na tel.: 494 371 693 

 

Připravujeme na duben 2019: 
 
Út č KALLIOPÉ TRIO PRAGUE (koncert vážné hudby)

0 Kč Nosáčkova dobrodružství (pohádka pro MŠ a ZŠ) 
Pá 20 Kč MANŽELSTVÍ V KOSTCE hrají: Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil

.2019 / 15:00 / 70 Kč Povídání o pejskovi a kočičce (nedělní pohádka)
Út 30.4.2019/ 15:00 / ZDARMA ČARODEJNICE (Mírové a Tyršovo nám., hudební program, hry pro děti)
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Informace 

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou 

Úřední hodiny pro vybírání daňových přiznání daně z příjmů fyzických 
osob v prostorech Městského úřadu v Týništi nad Orlicí: 

Středa 27. 3. 2019 

8:00 - 12:00 hodin 

13:00 - 16:00 hodin 

Ing. Roman Petr v.r. 
ředitel sekce ÚP 

www.financnisprava.cz 

 
 
 
 
 
 

PODÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANÍM        
Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2018 

 
Do kdy? 

do 1. dubna 2019 
 

Kam? 
na kterékoliv územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu 

 
Jak? 

 elektronicky, ideálně prostřednictvím Daňového portálu 
www.daneelektronicky.cz 

 
poštou v listinné podobě  

 
 osobně v podatelnách územních pracovišť finančních úřadů 

 
 osobně při výjezdech pracovníků Finanční správy do vybraných obcí   

 
 
 
 

Upozornění na povinnou elektronickou formu 
podání daňových přiznání: 

 
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo 

zákonem uloženou povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, je povinen 

podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to nejlépe prostřednictvím Daňového 

portálu www.daneelektronicky.cz nebo přes datovou schránku. 
 

DEN POKLADNA PODATELNA

pondělí 25. 3. 2019   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

úterý 26. 3. 2019   - 8:00 - 17:00

středa 27. 3. 2019   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

čtvrtek 28. 3. 2019   - 8:00 - 17:00

pátek 29. 3. 2019   - 8:00 - 17:00

sobota 30. 3. 2019   

neděle 31. 3. 2019   

pondělí 1. 4. 2019   8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 8:00 - 18:00

úterý 2. 4. 2019   - 8:00 - 15:30

středa 3. 4. 2019   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 8:00 - 17:00

čtvrtek 4. 4. 2019   - 8:00 - 15:30

pátek 5. 4. 2019   - 8:00 - 14:00

© minn 2019

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Územní pracoviště uzavřeno

Územní pracoviště uzavřeno

Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Územního pracoviště v Rychnově n. Kn.

V BŘEZNU A DUBNU 2019

DEN PODATELNA

pondělí 25. 3. 2019   8:00 - 17:00

úterý 26. 3. 2019   8:00 - 17:00

středa 27. 3. 2019   8:00 - 17:00

čtvrtek 28. 3. 2019   8:00 - 17:00

pátek 29. 3. 2019   8:00 - 17:00

sobota 30. 3. 2019   Územní pracoviště uzavřeno

neděle 31. 3. 2019   Územní pracoviště uzavřeno

pondělí 1. 4. 2019   8:00 - 18:00

úterý 2. 4. 2019   8:00 - 15:30

středa 3. 4. 2019   8:00 - 17:00

čtvrtek 4. 4. 2019   8:00 - 15:30

pátek 5. 4. 2019   8:00 - 14:00

© minn 2019

MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

Územních pracovišť v Dobrušce a Kostelci nad Orlicí

V BŘEZNU A DUBNU 2019

Na Územních pracovištích v Kostelci n. Orl. a Dobrušce byly zrušeny
pokladny, nelze zde hradit daň v hotovosti. Platbu daně v hotovosti lze
provést pouze na  Územním pracovišti v Rychnově n. Kn.

strana 14



 77626511 

Královéhradecký kraj 

F. 
FINANČNÍ SPRÁVA 

 

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých 
věcí do Vaší e-mailové schránky! 

Proč? 

Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka. 

Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své e-

mailové schránce, ať jste kdekoli. 

Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle 

upozornění na e-mail. 

Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho 

domova. 

Kdo může tuto službu využít? 

Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně 

prostřednictvím SIPO. 

Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu 

datovou schránku. 

Jak na to? 

1) Vyplníte 

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. 
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů 

nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy. 

2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z 

nemovitých věcí. 

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na 

zdaňovací období roku 2019 je možné do 15. března 2019. Poplatníkům, přihlášeným 

k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána 
složenka. 

www.financnisprava.cz 
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týnišťský swingový festival 

Jardy Marčíka24.
31. 5.  – 1. 6. 2019 | Tyršovo náměstí – Týniště nad Orlicí

od 18:00 hod

• Bigbanďata 
swingový orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí 

• Taneční orchester Valaská  
taneční orchestr z Čierneho Balogu, Slovensko

• Chanson Trio CouCou 
francouzské šansony v unikátních úpravách z Pardubic

• The Georgia College Jazz Band  
špičkový vysokoškolský jazz band z USA

• Jan Smigmator & friends v pořadu „GERSHWIN 120“ 
jazzový a swingový zpěvák, přední interpret tohoto žánru v Evropě

• Band-a-SKA 
týnišťská kapela hrající SKA v kombinaci s popem, jazzem a funky

• Bigbanďata 
swingový orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí

• nChant Jazz 
hravý jazz z Hradce Králové

• Will Johns Trio 
Will Johns je jeden z nejvýraznějších britských kytaristů s neobvyklou rodinnou  
konstelací - syn významného hudebního producenta a zvukaře Andy Johnsona  
(mimo jiné alba Led Zeppelin, Rolling Stones a Jethro Tull), synovec Erica  
Claptona. Do širší hudební rodiny patří též oba jeho další strýcové Mick 
Fleetwood (Fleetwood Mac) a George Harrison (The Beatles). 
V Týništi vystoupí s T. Liškou (baskytara) a T. Hobzkem (bicí). 

• Brass Avenue 
dechový showband z Prahy

• Mladý týnišťský big band a Petr Vondráček 
herec, moderátor, klavírista, zpívá a hraje v kapele  
LOKOMOTIVA, s níž dříve vystupoval v pořadu M. Šimka  
a Z. Bubílkové „Politické harašení aneb S politiky netančíme“

Pátek 31. 5.

Sobota 1. 6.

PŘEDPRODEJ

od 15. 4. 2019

V 

KULTURNÍM 

DOMĚ
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PŘEDPRODEJ

od 15. 4. 2019
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KULTURNÍM 

DOMĚ
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Společně
Ranní probuzení je tvrdé, vče-

rejšek byl náročný a vůbec se nám 
dnes nechce vstávat. I po rozcvičce 
jsme unavení a  polámaní. Při sní-
dani si společně lámeme hlavu nad 
záhadným obsahem včera ulove-
ného kufříku, ale ani dnes na nic 
nepřicházíme, a tak se přesouváme 
do hlavního štábu, kde si pro nás 
vedoucí Pavel a  Richard připravili 
přednášku o  šifrách. Už ze začát-
ku v  některých z  nás rostlo pode-

zření, že to s  RUNAMI není jen 
tak a po dnešním dopoledni v nás 
toto přesvědčení ještě zesílilo. Ale 
i  když jsme dali všechny RUNY 
dohromady a  zkoušeli jsme se 
skládat do sebe, zatím jsme na nic 
nepřicházeli. Po šifrách následo-
valo školení o uzlech. Zdravotnice 
Anička s  námi trpělivě procházela 
přípravu 6 různých uzlů. Vyzkou-
šeli jsme si například lodní uzel, 
zkracovačku nebo osmičkový uzel, 
na jehož důležitost ještě přijdeme 

časem. A  protože jsme za chvíli 
všichni šikovně uzlovali, nezbývalo 
nic jiného než si naše schopnosti 
prověřit soutěží. Zase jsme se na 
chvíli rozdělili na červené a  mod-
ré. Všichni z  jednoho týmu jsme 
se chytili dlouhého silného lana, 
a když Anička zavelela název uzlu, 
začali jsme lano splétat, aniž by se 
ho kdokoli z nás pustil. Byl to ná-
ročný, ale velmi zajímavý úkol, na 
jehož konci stáli červení jako vítě-
zové. Po obědě jsme se rozprchli do 

okolí, každý z nás si našel pohodlné 
místo a po odstartování jsme vypl-
ňovali test ze zdravovědy. Pokud se 
nám to povede a splníme i praktic-
kou část zkoušky, čeká nás sladká 
odměna v  podobě splnění jedné 
z podmínek nášivky TAKTIK!

Jelikož se nám po odpočinko-
vém dopoledni vrátily síly, nezbý-
valo nic jiného, než se zase pustit 
do boje - a  to tentokrát se sebou 
samými. Přesunuli jsme se na dvě 
stanoviště - první půlka na střelnici 

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 - 5. DEN
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CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018 - 5. DEN

a druhá na most. Na střelnici jsme 
měli za úkol nejdříve s  dlouhou 
zbraní a  potom se sekundárkou 
proběhnout připravenou překážko-
vou dráhu, sestřelit cestou všechny 
připravené cíle a  nakonec ukázat 
přesnou střelbu na terč s deseti cíli. 
A  k  čemu to? Nejen, že si prově-
říme svoje schopnosti, ale pokud 
projdeme touto soutěží, splníme 
jednu z podmínek, pro zisk nášivky 
BYSTROST! Když se všichni pro-
střídáme, vyměňujeme si pozice 

s  druhým týmem a  čeká nás sta-
noviště na mostě. Zde na nás čeká 
úkol, ze kterého je mnohým nevol-
no. Slaňování! Vedoucí nám uka-
zují praktické využití osmičkového 
uzlu a  už už stojíme za zábradlím 
a pod námi se rozprostírá prázdno. 
Někteří z  nás už zkušeně skáčou 
a cestou dolů se šklebí na fotografa, 
otáčejí se vzhůru nohama a vůbec 
si slaňování plně užívají. Jiní už tak 
nadšení nejsou, ale každý z nás na-
konec přelezl most a  pustil se bo-

jovat se svým strachem - a to už si 
zaslouží nějaký ten palec nahoru. 
Jen co se dostáváme po okraj mos-
tu, všímáme si zde nápisu. Každý 
z  nás si může odnést jeden jediný 
čip, který nám pomůže s naší další 
cestou.

Po návratu na základnu jsme si 
všichni opět sedli nad kufřík a  je-
den po druhém jsme vyzkoušeli 
všechny čipy, co jsme my i  naši 
vedoucí získali na mostě. Až se 
konečně povedlo! Jeden z čipů ak-

tivoval zařízení v kufříku, rozsvítil 
UV světlo a nám se odhalil důležitý 
vzkaz „Poslední RUNA je u generá-
la v kanclu!“ Jenže kde má generál 
kancelář, to už je otázka, se kterou 
si budeme muset poradit až zítra. 
Nyní nás čeká něco neméně dů-
ležitého - a  to oslavit svátky všech 
Kubů (a  že jich nemáme málo) 
a narozeniny Tomáše. 

Pokračovaní příště…
Tým CrossAir



POHÁDKOVÁ NOC A DEN O POLOLETKÁCH

DDM PRO DOSPĚLÁKY

DDM SLUNÍČKO – AKCE V BŘEZNU

Ve čtvrtek 1.  února jsme se 
v  podvečer v  DDM Týniště nad 
Orlicí sešli, abychom si společně 
užili pololetní prázdniny. Konala 
se tradiční Pohádková noc a  den, 
tentokrát s  písničkami z  pohádek 
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. 
Čtvrtek se nesl v  duchu pohádky 
Ať žijí duchové! Nejprve jsme si 
zahráli na jedlé i  jedovaté houby, 

s  bláznivým pážetem se vyběhali 
při vybíjené v  tělocvičně, a  po ve-
čeři k nám zavítal sám rytíř Brtník 
a  jeho dcera Leontýnka se skřít-
kem. Když jsme jim pomohli po-
stavit hrad a  najít na něj všechen 
materiál, za odměnu si s  námi 
zahráli ve večerním potemnělém 
DDM zábavnou schovávanou.

Druhý den jsme se přenesli do 

pohádky Lotrando a  Zubejda. Se-
známili jsme se s  cizokrajnou vý-
pravou, zatancovali si břišní tance 
s  princeznou Zubejdou, zařádili 
v  tělocvičně, vyrobili si speciální 
věci podle vlastní fantazie. Před 
obědem potom nastal čas uloupit 
loupežníkům suroviny na pravý 
loupežnický guláš a  pomoct ho 
loupežnické matce uvařit.

Po krátkém poledním klidu jsme 
si potom užili Čmelgii s Čmeldou, 
Brumdou, Pučmeloudem a  další-
mi postavičkami ze Včelích med-
vídků. Děkujeme všem pomocní-
kům a vedoucím, kteří se ve svém 
vlastním volnu rozhodli věnovat 
čas přípravě a realizaci zážitku pro 
mladší děti.

Eva Jenčíková

V  DDM se setkávají i  dospěláci 
- na kurzech angličtiny, na józe, na 
pedigových či fimovacích dílnách. 
Ke stálicím patří již mnoho let kera-
mická dílna s  paní Hanou Šimáno-
vou, kde letos kapacita už nestačila, 
a museli jsme přidávat další termín. 
Dospěláci se scházejí 1x měsíčně 
a pod dohledem lektorky tvoří podle 
svých nebo jejích námětů. Kromě 
závěsné a  dekorativní keramiky do 
bytu se čím dál častěji pouštějí také 
do větších kusů, které patří na balkón 
či na zahradu. Pro účastníky dílny je 
to relax, kdy vypouštějí běžné den-
ní starosti a  naplno se soustředí na 
modelování, zdobení a další techni-
ky. Glazování je tak trochu alchymie 
a  vždycky překvapení po otevření 

pece, no, a o tom to je.
Na podzim jsme si do kroužku 

Holčičiny pozvali jednu šikovnou 
maminku Mirku, aby seznámila 
děvčata s  háčkováním. Ta zkoušela 
prvně řetízek a  ty šikovnější krátké 
sloupky. Mirka si zase vyzkoušela, 
jaké to je někoho to učit. A protože se 
to povedlo a  fungovalo to, přesvěd-
čili jsme ji na kurz pro dospěláky. 
Popravdě jsme nečekali o háčkování 
takový zájem, první termín byl zcela 
naplněn, takže jsme vypsali ještě ter-
mín další. Po rozcvičce se základy se 
jistě všichni propracují ke zvířátkům, 
či k  módním doplňkům. Těšíme se 
na pokračování.

Eva Jenčíková

Na všechny akce se můžete hlásit přes naše webové stránky ddmtyniste.cz

 ■ úterý 5. 3. PEDIG 17.30 – 20 hod. Pletení z přírodních proutků pro za-
čátečníky i pokročilé. Velikonoční ošatky. Přihlaste se, prosím, předem. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

 ■ středa 6. 3. KERAMIKA I. pro dospělé, 16 – 18 hod. Podvečerní tvoře-
ní s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo námětů lektorky. 
Cena 120 Kč/osoba. Lektorka Hana Šimánová.

 ■ JARNÍ PRÁZDNINY—11. – 13.  3. samostatně na plakátku Pondělí 
11. 3. POHÁDKOVÉ SLUNÍČKOHRÁTKY Úterý 12. 3. VÝLET TON-
GO Středa 13. 3. VÝLET IQ LANDIA LIBEREC

 ■ neděle 17. 3. OSADNÍCI Z KATANU od 15 hod. Turnaj v oblíbené hře, 
ze kterého můžete i postoupit na MČR. Startovné 30 Kč. Kdo se chce 
hru naučit nebo zopakovat, možnost každou středu od 17 hod.

 ■ sobota 23.  3. PO ŠKOLE 2019 9 – 17.30 hod. Nesoutěžní přehlídka 

dětských divadelních souborů z východočeského regionu v Kulturním 
centru. Rozpis představení na samostatných letácích. Vstupné na celý 
den 40 Kč.

 ■ neděle 24. 3. DOMINION 9.30 - 15 hod. Kvalifikační turnaj na MČR, 
pohodové hraní o pěkné ceny a postup na finále do Prahy. Hrají děti 
i dospělí. Startovné 30 Kč děti a mládež do 18 let, dospělí 50 Kč. Přihláš-
ky předem. Kdo se chce hru naučit nebo zopakovat, možnost každou 
středu od 17 hod., stavte se.

 ■ úterý 26. 3. PEDIG 17.30 – 20 hod. Pletení z přírodních proutků pro 
začátečníky i pokročilé. Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spo-
třebovaný materiál.

 ■ čtvrtek 28. 3. KERAMIKA II. pro dospělé, 17 – 19 hod. Podvečerní tvo-
ření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo námětů lektorky. 
Cena 120,– /osoba. Lektorka Eva Jenčíková
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 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmtyniste.cz/ 
 725435732 

LETNÍ TÁBOR  
20. 7. - 27. 7. 2019 

Pojeďte s námi za táborovým dobrodružstvím do krásného 
Broumovska. Čeká vás celotáborová hra,                             

příroda Javořích hor, skvělá parta vedoucích a hlavně 
spoustu zážitků a zábavy.  

Ubytování v chatě táborové základny Vižňov.  

Určeno pro děti 1. - 9. třídy. Stravování 5x denně.  

Cena včetně dopravy tam i zpět.  

Pro všechny od 1. – 9. třídy.  
Cena 3100 Kč + 50 Kč zápisné. Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435731-2-3 

Opět vyrážíme do vzdálených krajů. Zveme všechny cestovatele a 
dobrodruhy od 6 do 17 let na výpravu za mořským dobrodružstvím. 
Pojďte s námi navštívit sídlo pána z Biogradu, pokusit se společně    

vyřešit záhady pevnosti a projít jeho zábavným parkem.  
Čekají vás výlety, koupání a spousta zábavy a her.                              

Ubytování v Biogradu na Moru, kterému se říká Chorvatská riviéra.   
Toto místo je obklopené krásnou přírodou a křišťálově průzračným 

mořem s písčitou i oblázkovou pláží.  
Celodenní stravování s pitným režimem zajištěno.  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
ddmslunicko@seznam.cz,  
www.ddmtyniste.cz 
725435731 

Cena včetně dopravy  

6890 Kč+ 50 Kč zápisné.  
 

Hlavní vedoucí: Jana Kalousová  

Na všechny akce je potřeba se přihlásit předem přes webové stránky. 
 

pondělí 11. 3., 8 – 15 hod. 
 POHÁDKOVÉ SLUNÍČKOHRÁTKY  

Celodenní program v DDM na téma písniček z pohádky Princové jsou na draka,  
podle počasí program i venku.  Zajištěn oběd a pitný režim. Cena 130 Kč. 

 

úterý 12. 3., 8. - 15.30 hod. 
VÝLET TONGO HRADEC KRÁLOVÉ 

Výprava do hradeckého Tonga vlakem a trolejbusem. Cena: 190 Kč 
 

středa 13. 3., 7.15 — 17.30 hod. 
VÝLET IQ LANDIA LIBEREC 

Výlet autobusem do liberecké IQ Landie. Návštěva všech expozic. Vodní svět,      
Vesmír, Člověk, Živly, Věda v domě, Češi světu, Geo, Laboratoře…  

Kapesné dle uvážení. Jídlo a pití na celý den. Cena 400 Kč 
 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 https://www.ddmtyniste.cz/ 
 725435732 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 https://ddmtyniste.cz, 725435732 

Na všechny akce se můžete hlásit přes naše webové stránky ddmtyniste.cz 
 

úterý 5. 3. PEDIG 17.30 – 20 hod. 
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Velikonoční ošatky.     

Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. 
 

středa 6. 3. KERAMIKA I. pro dospělé, 16 – 18 hod.                                      
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo námětů    

lektorky. Cena 120,-/osoba. Lektorka Hana Šimánová. 

JARNÍ PRÁZDNINY—11. – 13 3. samostatně na plakátku 
  Pondělí 11. 3.  POHÁDKOVÉ SLUNÍČKOHRÁTKY 
  Úterý 12. 3.   VÝLET TONGO 
  Středa 13. 3.  VÝLET IQ LANDIA LIBEREC 

 
neděle 17. 3. OSADNÍCI Z KATANU od 15 hod. 

Turnaj v oblíbené hře, ze kterého můžete i postoupit na MČR. Startovné 30 Kč. 
Kdo se chce hru naučit nebo zopakovat, možnost každou středu od 17 hod. 

 
sobota 23. 3. PO ŠKOLE 2019 9 – 17.30 hod. 

Nesoutěžní přehlídka dětských divadelních souborů z východočeského regionu 
v Kulturním centru. Rozpis představení na samostatných letácích.                             

Vstupné na celý den 40 Kč. 
 

neděle 24. 3. DOMINION 9.30 - 15 hod. 
Kvalifikační turnaj na MČR , pohodové hraní o pěkné ceny a postup na finále  
do Prahy. Hrají děti i dospělí. Startovné 30 Kč děti a mládež do 18 let, dospělí 

50 Kč. Přihlášky předem. Kdo se chce hru naučit nebo zopakovat,  
možnost každou středu od 17 hod., stavte se. 

 
úterý 26. 3. PEDIG 17.30 – 20 hod. 

Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé.  
Přihlaste se, prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. 

 
čtvrtek  28. 3. KERAMIKA II. pro dospělé, 17 – 19 hod.                                  

Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo námětů    
lektorky. Cena 120,-/osoba. Lektorka Eva Jenčíková 
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O stromech na ploše náměstí se 
v  posledních dvou letech hovořilo 
i  psalo vícekrát. Především o  po-
kácení, poté i v souvislosti s rekon-
strukcí středu náměstí. Rozhodl 
jsem se celou věc uchopit a  více-
méně shrnout ještě jedním textem 
a  fotografiemi, který se též objeví 
na jedné z  informačních tabulí na 
náměstí.

Poprvé se ve střední části ná-
městí objevují stromy někdy kolem 
roku 1900. Jednalo se o  klasické 
čtvercové osázení lipami kolem 
dnes již neexistujícího kamenného 
kříže a kolem Mariánského sloupu. 

Postupem času (v období 2. světové 
války) došlo v souvislosti se zadláž-
děním náměstí ke vzniku jakýchsi 
dvou ostrůvků, jejichž součástí 
se staly právě stromy, kříž, sloup 
a později také kašna. Se založením 
samostatné republiky byla na po-
čest této události v  blízkosti teh-
dejšího kamenného kříže vysazena 
v roce 1919 lípa svobody.

Lípy dostaly začátkem sedmde-
sátých let minulého století velmi 
špatný ořez a dalo by se říci, že zde 
bylo odstartováno jejich postupné 
chátrání. Dne 24. 2. 2017 došlo vli-
vem silného větru k odlomení silné 

kosterní větve na jedné z lip u kaš-
ny. Při její likvidaci byla provedena 
odborná prohlídka stavu zbývají-
cích lip na náměstí. Na základě zjiš-
tění rozhodlo zastupitelstvo o jejich 
pokácení.

V souvislosti s rekonstrukcí stře-
dové části náměstí v roce 2018 zů-
stala na celém řešeném území pou-
ze jedna stávající solitérní vzrostlá 
lípa (Tilia Platyphyllos). Na přibliž-
ně stejných místech na travnatém 
ostrůvku byly vysázeny symetricky 
další 3 lípy velkolisté (Tilia Platy-
phyllos), z čehož jednu zasadil So-
kol Týniště u příležitosti výročí 100 

let od vzniku samostatného Česko-
slovenska. Ze stejné symboliky byla 
umístěna pod vedlejší lípu svobody 
busta prvního prezidenta T. G. Ma-
saryka, která byla slavnostně odha-
lena 28. 10. 2018.

Kolem Mariánského sloupu 
byly vysázeny symetricky do tvaru 
čtverce 4 méně vzrůstné maloko-
runní lípy stříbrné (Tilia tomen-
tosa Silver Globe). Přibližně 12 let 
staré lípy byly dodány firmou Škol-
ky a realizace sadových úprav s.r.o. 
Hradec Králové.

Libor Koldinský – starosta

Tryzna za TGM 19.9.1937 na náměstí, kde figuruje dosud stojící lípa svobody

Na snímku je vidět špatný zásah do korun stromů v roce 1960

Odlomená větev po vichřici z 24. 2. 2017 ukazuje špatný stav stromů

Náměstí v roce 1940 - po úpravě vybetonování vznikly dva ostrůvky

Původní lípy, které rostly kolem kamenného kříže, později okolo kašny

První osázení lipami na náměstí v roce 1900



Kolegu Míru Martínka z našeho 
Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí mnozí z vás znají, alespoň od 
vidění. Je to celoživotní fanda his-
torických vozidel, zakládající člen 
Veteran car clubu Hradec Králové 
a samozřejmě člen Auto-moto klu-
bu Týniště nad Orlicí. Pan Martí-
nek je majitelem otevřeného vozu 
Praga Alfa z roku 1928 a mezi fan-
dy této značky platí za uznávaného 
odborníka.

Rád bych se tě zeptal, co tě vedlo 
k  celoživotnímu koníčku veterán-
ství a proč sis zamiloval právě Pr-
agovky?

V  podstatě to, co většinu „klu-
ků“ mé generace. Po získání řidič-
ského průkazu koncem šedesátých 
let jsem měl neodolatelnou touhu 
jezdit, ale nebylo čím. Na nové auto 
v začínající rodině nebylo, takže se 
vybíralo podle peněz. Za přijatel-
ných 6.000 Kč jsem přivezl domů 
Pragovku, a to Piccolo z roku 1929. 
Tehdejší tchán autoodborník mi 
řekl: „Máš dědečka, ale kvalitní-
ho. Važ si ho.“ Po několika letech 
bezproblémového užívání vozu mi 
předseda Veteran Praga Car Clu-
bu nabídl členství v  tomto klubu, 
dodnes s  tímto člověkem kamará-
dím. Do klubu jsem vstoupil a za-
čal se touto činností vážně zabývat. 
V  barvách klubu jsem vyhrál m.j. 
Soutěž 500 km slovenských v Brati-
slavě (viz. foto) v roce 1975 a v roce 
1978 mistrovství ČSR v branně ori-
entačních soutěžích historických 
automobilů. No a  tak to šlo dál 
a  dál, včetně založení hradeckého 
VCC. Po nutném zredukování mé 
sbírky jsem si ke stáru ponechal 
tuto Pragu Alfu a k ukrácení dlou-
hé chvíle jsem si ještě pořídil Simcu 

Chrysler 180 ze 70. let, na které je 
ještě hodně práce. Ale jsem mladý, 
tak to doženu.

Loňský rok byl ve znamení oslav 
100 let výročí vzniku Českosloven-
ské republiky a  konce 1. světové 
války. Díky svému autu a  unifor-
mě četníka první republiky jsi se 
stal na mnoha místech vlastně 
takovým symbolem oslav těchto 
výročí. Stala se z tebe trochu cele-
brita. Kde všude to bylo a jaké s tě-
mito akcemi máš spojené zážitky?

Před několika lety mě oslovili ka-
marádi ze zdejšího autoklubu a čle-
nové klubu vojenské historie „1. 
prapor obrany státu“, že by se jim 
líbilo, kdybych se s  nimi účastnil 
s  Pragovkou některých jejich akcí. 
Stal jsem se jejich členem a poslé-
ze jsem si pořídil i  uniformu, jak 
zasvěceně říkáš, četníka z  první 
republiky. Naše předváděcí ukázky, 
zejména událostí kolem roku 1938 
a 1939 budí pozornost mnoha divá-
ků. Toto nabylo na intenzitě v loň-
ském roce. Nezapomenutelná akce 
byla v  Ústí nad Orlicí, kde jsem 
do zaplněného areálu dopravního 
učiliště přivezl prezidenta Masa-
ryka a při jeho prohlídce expozice 
jsem mu dělal osobní ostrahu. Dále 
průvod Častolovicemi k  odhalení 
pamětní desky a samozřejmě odha-
lení busty TGM v Týništi. Ze všech 
těchto akcí mám nezapomenutelné 
zážitky, neboť historie automobilis-
mu, kterou mám rád, úzce souvisí 
s historií naší republiky.

Tvoje auto už je taková místní 
legenda a na srazech historických 
aut často vyhrává ceny elegance. 
Měl jsem možnost s tebou jet touto 
babičkou loni do Prahy na osla-
vu 100 let republiky před budovu 

centrálního autoklubu u hlavního 
nádraží. Je úžasné, že s  takto sta-
rým strojem podnikáš i  takovéto 
dlouhé cesty. Řekni nám pár vět 
o  tomto svém vozidle, které bude 
určitě nejstarší pojízdné čtyřkolo-
vé vozidlo v Týništi nad Orlicí.

Tento, jak říkáš nejstarší auto-
mobil v Týništi, byl vyroben v roce 
1928 firmou Českomoravská Kol-
ben – automobilní oddělení PRA-
GA v  Praze Libni. Je to šestiválec 
ALFA o  obsahu válců 1500 ccm 
- 22 koňských sil, karoserie faeton. 
Zajímavé je na něm, že je to jeden 
z prvních vyrobených vozů tohoto 
typu, v  podstatě ověřovací série. 
Zmíněné ceny elegance získává 
vůz proto, že je téměř v původním 
stavu, nerenovován. Samozřejmě 
vítězství získá jen tehdy, když sou-
těž hodnotí veteránisté. Hodnotí-
-li soutěž elegance diváci, vyhrává 
zpravidla červená Aerovka politá 
novým lakem z akrylátu.

K  té druhé části otázky. Jeden 
z nejznámějších reklamních sloga-
nů firmy byl: „Praga, vůz na stati-
síce kilometrů.“ A  my pragováci 
víme, že to byla pravda. Spolu s ka-
marády v autoklubu jsme provedli 
několik nezbytných oprav (motor, 
spojka, brzdy…) a 91 let staré auto 
spolehlivě absolvuje všechny poža-
dované jízdy.

Jaké jsou tvé další plány spojené 
se starými auty a  jaké akce s  tím 
spojené chystáš pro rok 2019?

Na to se dá dnes těžko odpově-
dět, ale existuje letošní kalendář 
akcí, ze kterých se dá vybrat. Jsou 
ale podniky, na kterých se účast 
neodmítá, jako prvomájová vyjížď-
ka, memoriál Petra Muchy v Káco-
vě, výstava na zámku v  Litomyšli 

a  Veteran rallye v  Hradci Králové. 
K  tomu samozřejmě klubové akce 
1. praporu obrany státu. Rozhodu-
jící je ale zdravotní stav, čímž ne-
myslím auto, to bude v kondici.

Měl bys nějaké rady pro začína-
jící fanoušky a sběratele veteránů? 
Nebo nějaké poselství zkušeného 
veteránského barda pro novou ge-
neraci těchto krásných bláznů?

Mám rád mladé kluky, kteří mají 
o  tuto činnost opravdu zájem. Sa-
mozřejmě, že nemůže začínat hra-
natým autem z  30. let, ty prostě 
už volné nejsou. Ale jak dobře víš 
– sám jsi začínající veteránista – již 
se sbírají a na srazech objevují auta 
a motocykly z doby nedávno minu-
lé. Vždyť statut veterána má vozi-
dlo starší 30 let. Jejich dostupnost, 
včetně náhradních dílů, je celkem 
dobrá, hlavní je mít do toho chuť. 
A  i  tato auta, pokud jsou v  odpo-
vídajícím stavu, si hodně lidí rádo 
prohlédne, neboť mu připomínají 
mládí. A  to poselství? Veteráni-
smus má jeden háček. Časem se 
z  koníčka stane součást života, ze 
které není úniku. Zabývám se tím 
cca 45 let a  po tu dobu jsem ne-
poznal člověka, který by řekl: „Tak 
dost, už mě to nebaví, rozprodá-
vám sbírku a  končím.“ Příkladem 
je můj kamarád z VCCHK, majitel 
Tatry 12 z roku 1928. Zúčastňuje se 
ještě mnoha akcí a všude říká, že je 
stejně starý jako jeho auto, tedy 91 
let. A to je důvod, že je takový, jaký 
je. Akorát mě štve, že mi vždyc-
ky „vyžere“ pohár pro nejstaršího 
účastníka, dědek jeden.

Tak Ti přeji zdraví a ať Pragovka 
šlape a děkuji za rozhovor.

Štěpán Tomašík

PRAGOVKÁŘ Z TÝNIŠTĚ
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7. desetiletí fotbalu v  Týništi. 
Roky 1979-1988

Sezona 1979-80
Oddíl oslavil 60 let trvání. V JZK 

(dnešním divadle) byla uspořádána 
výstava fotografií a  trofejí oddílu. 
Byl vydán příležitostní odznak klubu 
a brožura, ve které Ing. Buchtl popsal 
historií klu  bu. Na slavnostní schůzi, 
které se zúčastnili hráči a  činovníci 
všech věkových kategorií, hosté a do-
konce i delegace z přátelského fran-
couzského klubu FC Mirepoix. Od-
poledne se B mužstvo utkalo s  DC 
Mirepoix s výsledkem 6:1 a A muž-
stvo se Starou gardou Dukly Praha, 
v  čele s  legendárním brankářem 
Ivem Viktorem a prohrálo 1:2.

Bohužel, loňský nevydařený boj 
o  postup měl i  vliv na celkovou at-
mosféru v  oddíle. Vleče se výstav-
ba kiosku, omezená možnost zisku 
kovového šrotu z Elitexu má vliv na 
finance oddílu. Sezóna je ukončena 
dalším zájezdem do Francie. Na tre-
nérské lavičce A mužstva končí Eda 
Schmidta a  po něm přebírá otěže 
Láďa Richter. Celou sezónu se hraje 
o postup. To ukončí až dvě nevydaře-
ná derby s Kostelcem a Rychnovem. 
Několik hráčů chce odejit. Nakonec 
ale odchází jen Vašek Tyč do Chocně 
a Standa Majer, za tehdy neuvěřitel-
nou sumu 36.000 Kčs, do Hradce 
Králové.

B mužstvo vedené Jindrou Vyše-
hradem hraje okresní přebor.

A  dorost vede trenér Kurel 
a v krajské dorostenecké I.A končí na 
3. místě.

B dorost trénuje Eda Cína a Ruda 
Palán st. a končí na 4. místě okresní-
ho přeboru.

Starší žáky vedou trenéři Vavrečka 
st., Joska Cína a Boháč a v okresním 
přeboru obsazují 3. příčku.

Mladší žáky vedou trenéři Rulík 
s Menčíkem st. a v okresním přeboru 
obsazují 4. příčku.

Sezona 1980-81

V zimě došlo k výrazné změně ve 
vedení oddílu. Míra Škop rezignuje 
na předsednict  ví a stává se poklad-
níkem oddílu. Předsedou výboru se 
stává Ing. Ladislav Buchtl. V  zimě 
byl pořádán tradiční karneval a v létě 
čtyři letní zábavy. A mužstvo přebírá 
triumvirát Kerhart, Menčík st., Rich-
ter, což k  ničemu dobrému nevede. 
Mužstvo hraje špatně a  neustále se 
pohybuje v  pásmu sestupu. V  zimě 
mužstvo přebírá další trenér z Hrad-
ce Králové - Gustav Deutch. Výkon 
mužstva jde nahoru a nakonec končí 
na 9. místě I. A. třídy sever. Nejlep-
šími střelci týmu jsou Luboš Bělka 
a Jarda Čepelka, kteří nastříleli shod-
ně po 7 gólech. Po sezóně odchází 
Mirek Ráček do divizní Chocně.

B mužstvo vede nadále J. Vyšehrad 
a  v  okresním přeboru končí na 9. 
místě.

A dorost vedou trenéři Kurel a Eda 
Cína a končí na 5. příčce I. A. třídy.

B dorost se rozpadá!
Žáci hrají okresní přebor. Starší 

žáky vedou trenéři Boháč a  Joska 
Cína a obsazují konečnou 2. příčku 
a mladší vedou trenéři Rulík a Men-
šík st.

Sezona 1981-82
Oddíl se pomalu začíná probouzet 

z  jakési letargie. Kromě tradičního 
zimního karnevalu je uspořádáno 5 
letních zábav. Oddíl využil přestavby 
městského kina k pořádání Letního 
kina v Areálu Olšiny. Kabiny v Olši-
ně pronajme během letní přestávky 
Krajskému domu pionýrů (KDP) 
a od MěNV pronajímáme koupaliště. 
V  Holicích se nám podařilo koupit 
starý autobus, který ovšem, jak se 
později ukázalo, přinesl jen trable.

K A mužstvu byl angažován kdysi 
tak úspěšný trenér Jirka Kománek, 
ale jen 7. místo v I. A třídě bylo zkla-
máním!

A jak si vedly další týmy, které byly 
personálně vedeny stejnými funk-
cionáři jako v  sezóně předchozí: B 

mužstvo končí na 10. příčce okres-
ního přeboru. Dorost na 8. příčce 
krajské dorostenecké I. A třídy. Žáci 
v okresním přeboru obsazují 7., resp. 
8. místo!

Sezona 1982-83
Výbor oddílu pracuje ve stejné 

sestavě a  i  mimofotbalové aktivity, 
směřující k  zajištění financí, jsou 
obdobné, jako letech minulých. 
Opět pořádáme zimní karneval, čty-
ři letní zábavy, Letní kino v  Olšině 
a pronajímáme v létě kabiny. Z takto 
získaných finančních prostředků se 
budují nové ochranné sítě za bran-
kami, nové osvětlení na tréninkovém 
škvárovém hřišti, které je využitelné 
i při pořádání letních zábav. Staví se 
garáž pro autobus. Na pořadu je další 
zájezd do Francie.

V  řízení krajských soutěží do-
spělých dochází k  další nesmyslné 
reorganizaci. Zažitou třístupňovou 
hierarchii (KP, I.A, I.B), nahrazuje 
nově dvoustupňová (2 krajské přebo-
ry a 4 krajské soutěže). Z krajské sou-
těže postupuje do přeboru 5 mužstev 
a my končíme 6. místě! To byl i konec 
pro trenéra Kománka. Navíc jsme 
zařazeni do 4. krajské soutěže (tzv. 
„pardubické“), ve které se potkává-
me, s nám neznámými družstvy, jako 
např. Řečany, Ředice, Sezemice, Par-
dubičky atd. Z  hradeckého dorostu 
se vrací Zdeněk Hejna.

B mužstvo stále s Jindrou Vyšehra-
dem se umísťuje na 8. místě okresní-
ho přeboru. Dorost končí na 5. místě 
I. A třídy. Žáci dále hrají okresní pře-
bor a starší vede Joska Cína a mladší 
žáky Beránek, Ješina a Rulík.

Sezona 1983-84
V zimě tradičně pořádáme karne-

val, v létě čtyři zábavy, provozujeme 
letní kino, opět v  létě pronajímáme 
šatny KDP, provozujeme koupaliště. 
Je opraven autobus, materiál z bou-
račky na sídlišti U dubu je převezen 
do Olšiny ke stavbě garáže na auto-
bus (bohužel nikdy nebude použi-

tý!). V  létě 1983 se koná poslední 
návštěva Francouzů u nás.

A mužstvo přebírá v létě trenér Po-
rada a po podzimu končíme 3 body 
za Borohrádkem. V  zimní přípravě 
se Poradovi poda  řilo mužstvo doslo-
va „zbláznit“. Trénuje se třikrát týd-
ně, a to i v posilovně! Vše je připra-
veno k útoku na pos  tup. Jenže, těsně 
před zahájením soutěží je Porada slu-
žebně odvelen do Brna, vedení pře-
bírá kvarteto Richter, Kerhart, Bělka, 
Menčík. Hrajeme špatně a končíme 
až na 7. místě. Jediné, co na tom je 
pozitivní, že jsme znovu přeřazeni do 
tzv. „orlické“ skupiny krajské soutěže.

B mužstvo stále pod vedením Vy-
šehrada končí na 11. místě okresního 
přeboru.

Dorost vede Ruda Palán st. a končí 
na 10. místě krajské soutěže.

Začíná se dařit žákům. Starší žáci 
vedení Mírou Menčíkem a  Láďou 
Gavulou, vyhrávají okresní přebor 
a  postupují do kraje. Dobře si ved-
li i  mladší žáci vedení Beránkem 
a Zdeňkem Ješinou, skončili na dru-
hé příčce okresního přeboru a spolu 
se staršími postupují do kraje!

Sezona 1984-85
V  zimě tradičně pořádáme kar-

neval, ale už jen v Orlici, v létě jsou 
pořádány tři zábavy, provozujeme 
letní kino, opět v  létě pronajímáme 
šatny KDP, provozujeme koupaliště, 
ovšem to přináší jen samé problémy! 
Jako trenér A mužstva je přemluven 
ve Žďáru velmi úspěšný Halbych 
z  Třebechovic. Během podzimu má 
neshody s hráči a mužstvo kon  čí až 
na 11. místě! V  zimě Halbych bez 
slůvka rozloučení zmizí! K  A  muž-
stvu je, prakticky z nouze, angažován 
Luboš Bělka, který chtěl už s  fotba-
lem skončit. Skoro celé jaro se hraje 
o  záchranu, ale na konec je z  toho 
dobré 8. místo!

B mužstvo, stále vedené Vyšehra-
dem, se zachraňuje v okresním pře-
boru.

A mužstvo v sezoně 1988-89. Stojící: vedoucí Weisser, Kain, Boháč, Hej-
na, Marčík J., Ráček M., Čepelka, Kolář, Cína E., trenér Porada

Sedící: Cína J., Imrich, Švikruha, Chaluš, Horák, Halounek, Bakeš

Družstvo mladších žáků podzim 1986. Stojící trenéři : Vašata, Cína E., 
Jareš; Stojící: Vašata T., Pošmurný, Prause, Marek, Prošvic L, Virágh P., 

Virágh R. Sedící: Cína, Jícha R., Škop, Jareš, Skladovski, Derner, Zemánek 
A., Štěpán L. Ležící: brankář Habr
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Dorost prožívá krizové období, 
střídají se trenéři a  nakonec končí 
na 13. příčce krajské soutěže, která 
znamená pád do okresního přeboru! 
Tento sestup nás bude v  budoucnu 
velice mrzet – čtrnáctiletí nadějní 
žáci nebudou mít zpočátku šanci 
proti osmnáctiletým „vesnickým ko-
lohnátům“ a  mnozí otráveni raději 
s fotbalem končí.

Na úspěšné vlně pokračují žáci! 
Jako nováček krajské soutěže končí 
v  obou kategoriích na 3. místě, což 
znamená postup do krajského pře-
boru! Starší žáky trénuje náročný (až 
5 tréninků za týden!) Láďa Gavula. 
Mladší žáky úspěšně vedou Sláva Be-
ránek a Zdeněk Ješina.

Je založeno mužstvo mladších 
žáků B vedené Rudou Prausem 
a  Tondou Jarešem a  mužstvo elévů, 
které vede Milan Štěpán.

Sezona 1985-86
Ve výboru sekretáře Nepeřeného 

střídá Franta Kerhart a  nemocného 
pokladníka Edu Švej  du střídá Ruda 
Palán ml. Výbor pracuje v tomto slo-
žení: předseda Buchtl, sekretář Ker-
hart, pokladník Palán ml. Palán st., 
Vavrečka, Dvořák, Zemánek st., Pro-
švic Josef, Richter, Vyšehrad, Ráček 
st., Styblík, Škop, Kittler ml., Gavula, 
Weiser, Urbánek.

V zimě pořádáme karneval v Or-
lici, ovšem v létě se zábavy nekonaly 
pro zákaz hudby po 23. hodině! Opět 
pronajímáme šatny KDP, provozuje-
me Letní kino a koupaliště.

Rok 1986 byl i rokem 100. výročí 
založení tělovýchovy v  Týništi nad 
Orlicí. Výročí bylo vázané na zalo-
žení Sokola, ale v  tehdejší době se 
to nesmělo říkat. Fotbalový oddíl 
k  oslavám přispěl uspořádáním žá-
kovských turnajů za účasti mužstev 
Slavie a  Bohemians Praha a  hlav-
ně startem kompletního ligového 
mužstva AC Sparta Praha. Zápas, 
který se odehrál na jaře 1986 a před 

návštěvou cca 3.000 diváků, skončil 
výsledkem 1:10, ale myslím, že je stá-
le v  paměti všech očitých příznivců 
týnišťského fotbalu!

A  mužstvo s  trenérem Lubošem 
Bělkou a  vedoucím družstva Mir-
kem Styblíkem, hrálo velmi dobře už 
na podzim, ale dílo dokonalo „spa-
nilou jízdou“ na jaře a postupem do 
I. A  třídy. Zrovna v době, kdy další 
reorganizace soutěží vrací krajský 
dospělý fotbal do třístupňového sys-
tému: KP, 2 I.A třídy a 4 I.B třídy.

B mužstvo s Vyšehradem se opět 
zachránilo v okresním přeboru.

Dorost vedený Láďou Richtrem 
a Weissrem st. obsazuje v okresním 
přeboru 5. místo.

Starší žáci vedení Láďou Gavulou 
končí jako nováčci na 2. místě kraj-
ského přeboru! Opět se ukazuje, že 
když je „zapálený“ trenér, dokáže 
nadchnout i  svoje mužstvo! Druhé 
místo v  krajském přeboru (tehdy 
v nejvyšší žákovské soutěži) hned za 
Hradcem Králové, ale před mužstvy 
jako jsou Pardubice, Náchod, Chru-
dim atd. je jeden z největších úspě-
chů naší mládežnické kopané!

Úspěšně si v  krajském přeboru 
vedli i mladší žáci vedení Slávou Be-
ránkem a Zdenkem Ješinou.

Starší žáky B vede v okresním pře-
boru Eda Cína a Tonda Jareš.

Elévy vedou trenéři Mrázek a Va-
lenta.

Sezona 1986-87
V  zimě se pořádal karneval jen 

v  Orlici, letní zábavy se už nepořá-
daly (byly už doslova prodělečné!), 
v létě se v Olšině pořádaly dva běhy 
Letního kina, které byly v této době 
hlavním zdrojem financí a opět pro-
vozujeme koupaliště. Dne 2.7 1987 
zemřel v Olšině letitý správce areálu 
Olšiny pan V. Mihulka. Oddíl čeka-
ly velké starosti s jeho náhradou a je 
paradoxní, že se to nepovedlo do-
dnes…

U  A  mužstva zůstává jako trenér 
Luboš Bělka, ale Mirek Styblík se 
vrátil k organizování Staré gardy a na 
výkonu mužstva je to znát. Nakonec 
mužstvo končí na 11. příčce I. A tří-
dy.

B mužstvo stále vede Vyšehrad 
a končí na 10. místě okresního pře-
boru.

Dorost vedený Láďou Richterem 
a Weisserem zápolí v okresním pře-
boru, ale stačí to jen 4. místo.

Starší žáci pod vedením Ládi Ga-
vuly pokračují ve velmi dobrých vý-
konech a končí na 4. místě krajského 
přeboru. Stejně dobře (5. místo) si 
vedou v  krajském přeboru i  mladší 
žáci s  novými trenéry Edou Cínou 
a Tondou Jarešem.

Starší žáci B s  trenéry Valentou 
a Bartošem obsazují 3. místo v okres-
ním přeboru.

Nejmladší generaci – elévy, vedou 
trenéři Mrázek a Jedlička.

Sezona 1987-88
Výbor fotbalového oddílu se 

v tomto období příliš nemění. Před-
sedou je nadále Láďa Buchtl, sekretář 
Franta Kerhart a pokladníkem Ruda 
Palán ml. a dále je výboru dalších 14 
(!) členů.

Složení naší mládežnické zá-
kladny dosáhlo ideálního stavu: ka-
ždý ročník má svoje družstvo. Když 
k  tomu připočteme Starou gardu 
(která je mimochodem velmi aktivní 
a agilní), je to deset družstev v soutě-
žích! To ovšem přináší velké nároky 
a  to jak finanční, tak hlavně trenér-
ské! V  zimě opět pořádáme karne-
val, v  létě šatny pronajímáme KDP, 
Letní kino je bohužel finančně méně 
úspěšné. Zde se projevil zákaz ná-
vštěv kina žáky ZŠ! Koupaliště bylo 
zpět předáno MěNV. Byla provedena 
asanace trávníku v Olšině a vyměněn 
drátěný plot v lese okolo Olšiny.

A mužstvo vedené stále Lubošem 
Bělkou obsazuje 5. místo v I. A třídě.

B mužstvo vedené trenéry Vyše-

hradem a Joskou Cínou končí na 11. 
místě okresního přeboru a to zname-
ná sestup do soutěže!

A dorost nově vedou trenéři Jarda 
Vlček a  Ruda Pytela a  v  okresním 
přeboru končí na 3. místě.

Vzhledem k  silným ročníkům, 
které končí v  žácích, je založeno 
mužstvo B dorostu, které vedou tre-
néři Richter a Bartoš a okresní soutě-
ži končí na 4. místě.

Láďa Gavula, spolu se staršími 
žáky, obsazuje 6. místo v  krajském 
přeboru. Mladší žáci jsou tentokrát 
úspěšnější a končí pátí. Mužstvo ve-
dou trenéři Eda Cína a Valenta.

Starší žáky B vedou trenéři Šimek 
a Kubec a končí 8. v okresním přebo-
ru a mladší žáci B končí na 6. místě 
okresního přeboru pod vedením tre-
nérů Smrčka a Vychodila.

Elévy vedou trenéři Láďa Richter 
a Uhlíř.

Sezona 1988-89
Ukázalo se, že udržet v  chodu 

10 družstev v  tak malém městečku 
jako Týniště, je jak personálně, tak 
finančně, nemožné. Družstva větši-
nou hrála špatně a atmosféra v klubu 
je taková „šedivá“. A v této atmosféře 
se oslavuje 70. výročí založení klubu. 
K  tomuto výročí vychází v  týnišť-
ském Zpravodaji série článků o histo-
rii klubu. Stará garda si pozvala přá-
tele z Muhltrofu z tehdejší NDR. Jako 
vrchol oslav sehraje naše A mužstvo 
přátelské utkání s ligovým SK Hradec 
Králové. Jako uznání práce s mládeží 
nám je svěřeno pořádání republi-
kového finálového turnaje starších 
žáků. Vše proběhne ke spokojenosti 
všech zúčastněných, ovšem atmosfé-
ra v klubu je „mrazivá“.

A mužstvo vede trenérský tandem 
Porada, Weisser st. Kádr mužstva 
tehdy tvořili brankáři Kolář a  Ku-
bíček a  hráči do pole: Milan Kain, 
Zbyněk Švikruha, Eda Cína, Petr 
Chaluš, Jarda Marčík, Bakeš, Zdeněk 
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A mužstvo podzim 1986: 
Stojící: Cína J., Mudruňka, Marčík J., Hejna, Kucký, Kotlant, Kolář, Styblík, 

Tyč. Sedící: Chaluš, Bělka, Cína E., Bakeš, Kubíček, Švikruha

Družstvo starších žáků na podzim 1986. Stojící: trenér Gavula, Drábek, 
Praus, Burda, Prošvic R., Vyšehrad, Beránek, Ješina T. Sedící: Rozenberger, 

Kramarovič, Gavula, Štěpán, Zemánek J., Fritzel Ležící: brankář Hlaváč
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Kam se poděl Štěpánov?

Stará pověst vypráví, že v  dáv-
ných dobách český král povolal 
k  osidlování povodí řeky Orlice 
tři bratry. Jmenovali se Albrecht, 
Petr a  Štěpán a  jimi založené vsi 

nám je dodnes připomínají. Ano, 
jsou to Albrechtice, Petrovice a Ště-
pánovsko. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, vždyť velká část našich 
místních jmen je odvozena právě 
od jmen osobních. Poznáme je tře-
ba podle typické přípony –ice (ta 
ale původně zněla –ici). Osadníci, 
kteří byli Albrechtovou čeledí, si 
říkali Albrechtici, Petrovi poddaní 
zas byli Petrovici a  lidé Štěpáno-
vi… no a v tomto případě slyšíme, 
že se nám to jaksi nerýmuje. Místo 
očekávaných Štěpánovic tu máme 
Štěpánovsko. Proč je jméno této vsi 
tvořeno příponou, která spíš nále-
ží názvům pozemků, lesů a  polí? 
Odpověď snad nalezneme u našich 
jazykovědců a historiků.

Jednou z  možností je, že kdysi 
skutečně byly Štěpánovice, ty za-
nikly a  zpustlému místu pak lidé 
z  okolí začali říkat Štěpánovsko. 
Znovu založená ves by pozměněné 
jméno samozřejmě přijala. Krásný 
příklad, podle kterého tak lze usu-
zovat, se nachází na severním Pl-

zeňsku. Zde se jistý katastr jmenuje 
V  Štěpánovsku na paměť zaniklé 
středověké vsi Štěpánovice. Jenom-
že u našeho Štěpánovska podobný 
historický záznam chybí. Nejstarší 
zápisy zachytily jméno vsi ve tvaru 
Štěpánovská, což by mohlo zname-
nat, že tady původně stál pouze sa-
mostatný dvůr Štěpánov a při něm 
se až po čase začala rozrůstat nová 
osada. Během dalšího vývoje došlo 
ke zpodstatnění (substantivizaci) 
místního jména, kdy obyvatelé na-
zývali Štěpánovskou ves a  přilehlé 
pozemky zkrátka Štěpánovskem.

Otazníky kolem původu jména 
vsi založené dávným předkem Ště-
pánem vysvětlují také slova vyso-
koškolského profesora, bohemisty 
Františka Cuřína: „Jména na –sko 
vyjadřují vztahy k  místům a  oso-
bám, někdy značně široké, a přetr-
vávají, i když tyto vztahy byly zapo-
menuty.“

Adam Prokeš
koláž: Kamila Prokešová

Víte, že…?

… první zpevněná cesta z  Ra-
šovic do Křivic byla zbudována 
v  letech 1924 až 1927? Stavba teh-
dy stála 350 000 Kč. Státní dotace 
činila 120 000 Kč, okres přidal dal-
ších 87 000 korun. Kámen v objemu 
2862 m3 dodaly Rašovice z obecní 
skály.

… dřevěná křivická stavení byla 
často sužována ohněm? Roku 1739 
vyhořely skoro celé Křivice kromě 
kostela. Další požáry vypukly v  le-
tech 1863, 1866, 1869 a 1874!

… Petrovice mají svoji školní his-
torii? Už kolem roku 1790 zde uči-
telování vykonával vojenský vyslou-
žilec Jan Michera. V roce 1843 byla 
postavena škola zděná, kde skoro 
padesát let působil pan učitel Fran-
tišek Mach. Do ZŠ Týniště dojíždějí 
petrovické děti asi od roku 1970.

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ N.O. - MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

Zaznamenané historické podoby 
místního jména Štěpánovsko jsou: 

rok 1336 Czepanobzk 
1352 Stepanowska

1654 Sstiepanowsko

VÍTE ŽE?
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Hejna, Mirek Ráček, Jarda Čepelka, 
Standa Boháč, Martin Prošvic, Joska 
Cína, Halounek, Martin Weisser, Lu-
boš lmrich, Milan Vavrečka, Libor 
Kotlant. Nejlešími střelci byli Halou-
nek 11, Ráček 10, J. Cína 6 branek. 
Nakonec z  toho bylo 8. místo v  I. 
A třídě.

B mužstvo pod vedením trenérů 
Vyšehrada a Ládi Richtera vyhrá-
lo okresní soutěž a vrací se zpět do 
okresního přeboru!

V okresních soutěžích dorostu do-
šlo k málo vídané smysluplné reorga-
nizaci. Čtyřleté dorostenecké období 
(kde se utkávali kluci ze žáků s 19le-
tými skoro chlapy) bylo rozděleno na 
mladší a  starší dorost. Jenže většina 
oddílů neměla dostatek dorostenců 
a tak příští rok se vše vrátilo zpět!

Nám se podařilo, s vypětím všech 
sil, postavit oba dorosty. Starší vedli 
Jarda Vlček a  Ruda Pytela a  mladší 
Láďa Gavula a Jirka Hlaváč.

Starší žáci vedení Edou Cínou a Ja-
rešem, spolu s  mladšími žáky, které 
vede Smrčka, sestupují z  krajského 
přeboru! Starší žáky B vede trenér 
Šimek a končí na 3. místě okresního 
přeboru. Mladší žáci B jsou zapůjčeni 
do Albrechtic, kde mají potíže s na-
plňováním požadovaných mládež-
nických kót. V té době se už začíná 
projevovat úbytek mládeže, a  proto 
dochází ke spojování družstev např. 
Lípa/Žďár. Týniště naštěstí mohlo, 
s vypětím sil, hrát vždy se svými!

Významné postavy 7. desetiletí: 

Činovníci: Miroslav Škop, Ladislav 
Buchtl, Jindřich Vyšehrad, Milan Va-

vrečka st., Luboš Bělka
Hráči: Václav Tyč, Eduard Cína, 

Pavel Švandrlík, Jarda Čepelka, který 
při fotbale v Tý  ništi ještě dokázal vy-
studoval medicínu v HK.

Pokračování příště
Ing. Ladislav Buchtl

Slavný internacionál sparťan Honza Berger u nás v Olšině!
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Rok 1930
Povodeň strhla železniční most
Na konci října roku 1930 pod-

zimní deště způsobily v našem kra-
ji rozsáhlé povodně. Rozvodněná 
Divoká Orlice poničila mnoho míst 
v okolí Potštejna a Kostelce nad Or-
licí. Tichá Orlice zaplavila mnoho 
pozemků mezi Chocní a  Týništěm 
nad Orlicí.

Dne 31.  října  1930 v  17 hodin 
odjel osobní vlak č. 510 z železniční 
stanice Týniště nad Orlicí ve směru 
k Chocni. Pouhých 20 minut po jeho 
odjezdu obdržel výpravčí důležitou 
zprávu o  tom, že na 22. kilometru 
choceňské tratě strhl silný vodní 
proud kamenný pilíř inundačního 
mostu. Doprava na trati byla ihned 
zastavena a  událost nahlášena na 
ředitelství drah v  Hradci Králové. 

Dalšího dne v ranních hodinách do-
razila na místo ve dvou kolejových 
automobilech Tatra rozhodčí komi-
se, která po prohlídce poškozeného 
mostu rozhodla o výstavbě provizo-
ria armádou.

Po dobu stavby měl náhradní do-
pravu mezi Borohrádkem a Chocní 
zajišťovat kolejový autobus M 120, 
který byl dodán správou provozu 
v  Chrudimi. V  úseku Týniště nad 
Orlicí – Meziměstí byla doprava 
omezena jen na pět párů osobních 
vlaků denně. Nákladní dopravu se 
podařilo zachovat díky předem sta-
noveným odklonům.

Demontáž poškozeného mostu 
provedly dva železniční parní je-
řáby Škoda o nosnosti 25 tun. Poté 
ihned začal pracovat technický oddíl 
železničního pluku z Pardubic. Vojá-

ci, stavějící náhradní most systému 
„KOHN“, museli celou dobu zápasit 
se stále trvající povodní. I přes zmí-
něné potíže trvala stavba provizor-
ního mostu pouhých sedm dnů a tak 
mohla být 8. listopadu 1930 dopole-
dne provedena zatěžkávací zkouška 
za pomoci dvou parních lokomotiv 
řady 434.  0. Téhož dne v  17 hodin 
projel po vojenském mostě první 
vlak.

Tímto však historie mostu ne-
končí. Rok po dokončení provizoria 
začaly práce na tomto místě znovu. 
Tentokrát se jednalo o  kompletní 
rekonstrukci opěrných zdí a  osaze-
ní nového mostu. Stavební práce se 
rozběhly 1. října 1931 přípravou dře-
věných pilot a kopáním příkopu pro 
betonovou desku. Následně museli 
dělníci provizorní most zvednout 

pomocí hydraulických zvedáků o 35 
cm, aby mohly být vybetonovány 
nové opěrné zdi. Na jaře roku 1932 
začali tesaři stavět mohutné lešení 
určené k  montáži a  přesunu nové 
mostní konstrukce dodané firmou 
František Wiesner z Chrudimi. Po-
tom už probíhaly pouze montážní 
práce, montéři postupně jednotlivé 
díly mostu usazovali na lešení a spo-
jovali nýty. Přesné datum dokončení 
celé stavby není známo, ale podle 
dochovaných fotografií byla montáž 
dokončena pravděpodobně počát-
kem léta 1932.

Konstrukce mostu z  roku 1932 
slouží bez jakýchkoliv změn provozu 
už 86 let a můžete si ji na některé ze 
svých procházek prohlédnout neda-
leko týnišťské loděnice.

Pavel Rulík

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

Demontáž poškozeného mostu provedly 
dva železniční parní jeřáby Škoda o nosnosti 25 tun.

Mostní provizorium postavil technický oddíl 
železničního pluku z Pardubic.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V BŘEZNU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC BŘEZEN 2019

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

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

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

16:15-17:00

ÚT

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

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

10:00-11:00

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

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

ST

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

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

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

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

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

Doporučujeme FITMAMI

08:00-12:00

10:00-11:00

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

15:00-16:00

14:45-18:15

PÁ

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

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

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:00

od 16:00

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

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

 ■ 11. – 13. 3. (Po-St) Jarní prázdniny – MC bude zavřené.
 ■ 14. 3. (Čt) Společný výlet (rodiče s dětmi) do Funparku SKIPI v Letohradě. 

Čas: 11-14h., vlak z Týniště odjezd v 9:31h.
 ■ 15. 3. (Pá) Dopolední HERNA a hlídání dětí: 8-12h., odpolední HERNA: 

14-17:30h.
 ■ 20. 3.  (St) Návštěva Knihovny v  rámci týdne knihoven při odpoledním 

kroužku.
 ■ 21. 3. (Čt) Večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 

h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)
 ■ 22. 3. (Pá) Členská schůze MC Ratolest od 17:30 hod. Ohlédnutí za rokem 

2018, plány na další rok…
 ■ 31. 3. (Ne) Společná návštěva divadla, Pohádka sousedská, od 15h.

MC Ratolest PODPOŘILI v roce 2018:
Město Týniště nad Orlicí, J. Vlček (stravovací služby), Flobal s.r.o., LURA-
-K s.r.o. lékárna na náměstí, Knihkupectví, Městská Knihovna a další…

DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i těm, kteří činnost MC jakýmkoliv 
způsobem podpořili.

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

Neboť kde jsou dva nebo tři shro-
mážděni ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich.

Matouš 18,20

Židovští rabíni věřili, že Boží 
přítomnost je vázána na Zákon tak 
mocně, že mají-li mezi sebou dva 
lidé svitek, tóry, je s nimi Boží slá-
va a velebnost. Je to jako samočinný 
mechanismus, který se spouští prá-
vě posvátnou literou Zákona. Chce-
-li být Ježíš se svými učedníky, to-
hle všechno nepotřebuje, právě tak 
jako mu není třeba chrámu, oltáře, 
velkého sboru. Už tomu nejmenší-
mu počtu je přítomen, je-li splněna 

jedna podmínka: aby se shromáždili 
v jeho jménu.

Nejde jenom o  to, že v  tomto 
společenství bude vyslovováno jeho 
jméno. Nejde vůbec o to, aby se tak 
dálo podle zásady „čím víc, tím 
lépe“. To by byli učedníci na úrovni 
pohanů, kteří čarují se jmény svých 
božstev. Jeho přítomnost není auto-
matická, ale svrchovaně svobodná. 
Je zaslíbena těm, kdo jdou dál než 
ke zvuku jména, aby v něm poznali 
jedinou naději svého života. Je zaslí-
bena těm, kteří jej chtějí následovat 
ve vší své neschopnosti a křehkosti.

Co je to sejít se v jeho jménu? Dá 
se na to odpovědět prostě, ale dech 

se přitom zatají: sejít se v jeho lásce. 
Kde toho není, jméno Ježíše Krista 
zní církvi (natož pak uším světa!) 
jako ševelení uschlého listí.

Pane náš, Ježíši Kriste, děkujeme 
ti, že nehledíš na počty, ale jsi všude 
tam, kde tvoje jméno zní upřímně 
a s láskou. Amen.

Píseň:
1. K  tobě oči pozvedáme, Bože 

náš na výsosti, k tobě s důvěrou vo-
láme, zbav nás bídy, úzkosti. Buď ty 
s námi v každý čas, vyslyš vroucích 
proseb hlas.

2. Hospodine, rač to dáti, milostiv 

buď všechněm nám; dej nám pev-
ně v Kristu státi, bys měl v nás svůj 
Ducha chrám. Budiž s námi v každý 
čas, vyslyš vroucích proseb hlas.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 183 K tobě oči pozvedáme (nápěv 
Heinrich Albert 1642, text J. Baštec-
ký 1877)

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

24. 3. – bohoslužby s nedělní ško-
lou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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datum- den čas název druh místo konání

2. 3. so 15:00 BAREV NÝ KARNEVAL (pro děti pořádá MC Ratolest) zábava kulturní dům

3. 3. ne 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna - 5. lekce tanec kulturní dům

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

5. 3. út
17:30 - 20:00 PEDIG tvoření DDM

19:00 Zábavná talkshow: Ivo Šmoldas a Ivanka Devátá zábava kulturní dům

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

7. 3. čt 17:00 Vietnam - s cestovateli Lenkou a Václavem Špillarovými přednáška Městská knihovna

8. 3. pá 18:00 a 20:30 Taneční polepšovna - 6. lekce tanec kulturní dům

11. 3. po 8:00 - 15:00 Pohádkové sluníčkohrátky (prázdninový program) zábava DDM

12. 3. út

8:00 - 15:30 Výlet TONGO Hradec králové zábava Hradec Kr.

9:30 Dámský klub - Voda, samá voda… - povídání nad knihami beseda Městská knihovna

14:30 Klub důchodců - Voda, samá voda… - povídání nad knihami beseda Klub důchodců

13. 3. st 7:15 - 17:30 Výlet IQ LANDIA Liberec (všechny expozice) zábava Liberec

14. 3. čt 9:30 Výlet do Funkarku SKIPI Letohrad (rodiče s dětmi) - MC Ratolest zábava Letohrad

15. 3. pá 17:00 Členská schůze Českého rybářského svazu schůze kulturní dům

17. 3. ne
15:00 Osadníci z Katanu hry DDM

17:00 a 19:30 Taneční polepšovna - 7. lekce tanec kulturní dům

18. 3. po
13:00-17:00 Výtvarná dílnička, soutěže, kvízy na téma Medvědi - odd. pro děti soutěže Městská knihovna

18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

19. 3. út 18:00 OD MASAJŮ K TINGA TINGA - výstava + beseda beseda kulturní dům

20. 3. st 13:00-17:00 Výtvarná dílnička, soutěže, kvízy na téma Medvědi - odd. pro děti soutěže Městská knihovna

21. 3. čt

8:00 Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dech. nástrojů soutěže kulturní dům

10:00 Večerníčkové čtení a tvoření (akce MC Ratolest) tvoření Městská knihovna

17:00 Jan Bauer - spisovatel historických knih beseda Městská knihovna

22. 3. pá
17:30 Členská schůze MC Ratolest schůze MC Ratolest

19:00 TITANIK (divadlo KALICH(, hrají Filip Blažek a Miroslav Vladyka divadlo kulturní dům

23. 3. so 9:00 - 17:30 PO ŠKOLE 2019 (přehlídka dětských div. souborů, pořádá DDM) divadlo kulturní dům

24. 3. ne

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

9:30 - 15:00 DOMINION (kvalifikační turnaj na MČR) hry DDM

17:00 a 19:30 Taneční polepšovna - 8. lekce tanec kulturní dům

25. 3. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

26. 3. út
17:30 - 20:00 PEDIG tvoření DDM

18:00 Tajemství peněz - Michal Krása přednáška kulturní dům

28. 3. čt 17:00 - 19:00 KERAMIKA II. pro dospělé tvoření DDM

30. 3. so 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna - 9. lekce tanec kulturní dům

31. 3. ne 15:00 Pohádka sousedská (nedělní pohádka) divadlo kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V BŘEZNU 2019
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Lyžování
V naší školce jsme se zamilovali 

do zimních sportů. Během listo-
padu jsme s  dětmi jezdili bruslit 
do Opočna, a protože sportu není 
nikdy dost, rozhodli jsme se pro 
další aktivitu – lyžování. V  týdnu 
od 7. 1. – 11. 1. jsme s dětmi jezdili 
lyžovat do Olešnice v O. H. Nejen 
lyžování, ale i cestování autobusem 
bylo pro děti zábavné, ba přímo 

vzrušující. V úterý jsme totiž s au-
tobusem zajeli příliš ke kraji, do 
závěje. Výlet se mírně protáhl, ale 
stálo to za to. Kdy jindy by si děti 
zblízka prohlédly práci hasičů s bli-
kajícími majáky a obrovský traktor, 
který nás ze závěje vytáhl? Děti si 
daly svačinku a jelo se dál, na svah 
za našimi instruktory. V  pátek se 
pak rodiče přijeli podívat na své 
malé lyžaře, kteří jim předvedli, 

co se za týden poctivého trénování 
naučili. Celý týden jsme tak zvlád-
li jezdit na hory díky šikovným 
a ochotným řidičům a to i přes ne-
přízeň počasí.

Sněhulák
„Postavil jsem sněhuláka na strá-

ni, aby hlídal krajáč mléka k  sní-
dani“- tak se zpívá v  jedné dětské 
písničce. My jsme sice vinou malé 

nadílky sněhu žádného nepostavili, 
ale to nám nezabránilo si na naší 
zahradě udělat malou zimní slav-
nost v podobě her a soutěží. Hrátky 
jsme zahájili písní „Sněhulák“, kte-
rou se děti z celé MŠ během týdne 
naučily. Dokonce jsme si na to při-
pravili krásné oblečky v podobě vy-
zdobených bílých triček. Na závěr 
si děti vyrobily zimní medaile.

Petra Palánová

ZIMOHRÁTKY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO
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Akce ZUŠ březen

 ■ V  pondělí 4.  března se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále 
ZUŠ.

 ■ V  pondělí 18.  března se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále 
ZUŠ.

 ■ Ve čtvrtek 21. března se koná v sále Kulturního domu krajské kolo sou-
těže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových dřevěných nástrojů. 
Začátek soutěžního klání nejlepších souborů celého Královéhradeckého 
kraje bude v 8.00 hodin. Je zapotřebí podotknout, že náš kraj patří kva-
litou mezi ty nejlepší i v celostátním měřítku, proto během celého dne 
uslyšíte soubory nejvyšší umělecké kvality.

 ■ V  pondělí 25.  března se koná Žákovský koncert spojený s  výstavou 
prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále 
ZUŠ.

Akce ZUŠ duben

 ■ V pondělí 1. 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.

 ■ Ve středu 3. dubna se uskuteční samostatný Koncert orchestrů ZUŠ. 
Posluchačům se představí velký dechový orchestr a swingový orchestr – 
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. Pořá-
dají 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. Veřej-
nosti se představí soubory různých nástrojových obsazení. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v Kulturním domě. Rezervace místenek v kanceláři 
ZUŠ v úředních hodinách. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 29. 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.

Při ZUŠ v současné době pracují 
spolky, které mají za prvořadý úkol 
zajistit finance pro žáky ZUŠ, aby 
mohli reprezentovat školu. Z  pří-
spěvků se totiž platí pronájmy sálů, 
startovné na soutěžích, doprava na 
soutěže a další podobné záležitosti, 
které jsou kořením muzikantského 
života. Chodit do hudebky, cvičit 
stupnice a etudy nikoho příliš ne-
těší. Právě koncerty, soutěže, vy-
stoupení, výstavy, to je ten správný 
motor pro žáky i učitele.

Na podzim se v  týnišťské zušce 
zrodil nápad uskutečnit historicky 
první zájezd pro žáky a rodiče. Od 
nápadu k  uskutečnění to šlo cel-
kem rychle. V  neděli 27.  1.  2019 

odjížděl zcela zaplněný autobus 
do Prahy. Všechny přivítal pan ře-
ditel Pavel Plašil, předseda spolku 
pan Vašata a zbylí členové výboru 
spolku.

Díky časové rezervě (nikdy ne-
můžete předvídat, co se na cestě 
přihodí) jsme přijeli do Prahy včas 
a  měli jsme dostatek prostoru na 
svůj vlastní program. Většina lidí 
zvolila procházku zimní Prahou, 
počasí bylo příznivé, a tak k tomu-
to přímo vybízelo. Ulovené foto-
grafie budou příjemnou připomín-
kou krásného nedělního poledne 
v  naší Stověžaté. Někteří zašli na 
výstavu, zvládl se i oběd či poseze-
ní v kavárně.

Ve 13:00 h jsme měli sraz u Ná-
rodního divadla, obdrželi jsme 
vstupenky a už se těšili na prohlíd-
ku „od sklepa až po strop“. Většina 
z  nás si tuto možnost nenechala 
ujít, a  tak jsme hladili základní 
kameny, obdivovali lunety, hleda-
li slavné osobnosti mezi bustami 
a  především dýchali atmosféru 
samotného prostoru Národního 
divadla s Hynaisovou oponou, ná-
pisem Národ sobě a dech beroucím 
lustrem.

Představení V  rytmu swingu 
buší srdce mé na motivy života 
a  díla Jiřího Traxlera z  pera Mar-
tina Vačkáře a  Ondřeje Havelky 
si nás získalo od samého začátku. 

Swing Týnišťáci milují a toto před-
stavení bylo jako na míru ušité pro 
všechny milovníky tohoto žánru. 
Orchestr Ondřeje Havelky, vyni-
kající herecké, pěvecké a  taneční 
výkony v kombinaci s úžasnou scé-
nou byl prostě senzační zážitek.

Cestou zpět jsme sdíleli své do-
jmy a nezbývá než moc poděkovat 
panu řidiči Matějíčkovi, který nás 
bezpečně a  rychle dopravil, výbo-
ru spolku za všechnu péči a vedení 
ZUŠ za nezištnou činnost, bez níž 
by takovýto zájezd vůbec nebyl. 
Vše se vydařilo a  jak už zaznělo 
v autobuse: „V tomhle se musí po-
kračovat!“

SPOKOJENÍ RODIČE

AKCE ZUŠ BŘEZEN A DUBEN

ZÁJEZD ZUŠ DO NÁRODNÍHO DIVADLA
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Dne 31.  ledna  2019 se v  Městské 
knihovně v Týništi nad Orlicí konala 
každoroční akce Pasování na čtenáře. 
Do výstavního sálu knihovny dorazi-

li prvňáčci z  místní základní školy, 
kteří tento den dostali svoje první 
vysvědčení. Městská knihovna si pro 
ně za odměnu připravila pohádkově 

hudební program Zpívající koťata od 
Aleny Kubínové z  Hradce Králové. 
Po krásném představení čekalo na 
prvňáčky pasování na čtenáře, při 

kterém slíbili, že budou pravidelně 
číst. Děti dostaly malou odměnu a na 
závěr se spokojené a s úsměvem vy-
fotily.                                Jana Novotná

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Smiling String Orchestra je mla-
dý žákovský smyčcový soubor, který 
působí při základní umělecké škole 
Střezina v Hradci Králové. Před pěti 
lety ho založil dirigent Mikuláš Ježek.

Ve svém názvu má úsměv a oprav-
du s úsměvem na tváři i v srdci jeho 
hráči rozdávají skrze hudbu radost 
a krásu. Přesvědčit se o tom mohli 
návštěvníci koncertu, který se na sva-
tého Valentýna, ve čtvrtek 14. února, 
konal v  Kulturním domě v  Týništi 
nad Orlicí.

Přestože věkový průměr orchestru 
je patnáct, šestnáct let, jde o těleso 
velice vyzrálé a zkušené. Vždyť v loň-
ském roce to byli právě tito mladí 
umělci, kteří se stali absolutními ví-
tězi celostátní soutěže smyčcových 
souborů základních uměleckých 
škol. A na přelomu listopadu a pro-
since absolvovali dvoutýdenní turné 
do USA a Kanady. 

Koncert v Týništi byl jejich první 
nejen v tomto roce, ale i po návratu 

ze zámoří. Jak se všichni mladí hu-
debníci shodli, už jim koncertování 
velmi scházelo, a o to víc se do Tý-
niště těšili. Intimní atmosféru sálu 
Kulturního domu rozeznělo na úvod 
Smyčcové kvarteto, ve složení Anna 
Vernerová, Marie Bařinová, Ondřej 
Metelka a Anna Marie Kadečková. 
V  jejich podání zazněly dvě věty 
Dvořákova Amerického kvartetu. 

Poté už na pódium nastoupil celý 
orchestr, aby zaujal hned prvními 
tóny dynamického Palladia Karla 
Jenkinse. Po něm následovala sé-
rie skladeb britské autorky Rachel 
Portman, držitelky Oscara za filmo-
vou hudbu, s mimořádně procítěnou 
skladbou Cider House Rules. 

Celkově dramaturgie koncertu, 
kterou trpělivě střípek k střípku při-
pravil a s dětmi utkal dirigent Miku-
láš Ježek, nenechala posluchače ani 
chvíli vydechnout. Jiskřivě dramatic-
ké skladby střídaly jemné, jejichž me-
lodie se nesly jak na strunce měsíční-

ho svitu. Oživením byla i účast dvou 
hostů, žáků základní umělecké školy 
z Týniště nad Orlicí. Prvním byl hu-
dební rozhovor orchestru a sólové 
trubky v podání Bohumila Ptáčka 
v Sonátě a 4 Pavla Josefa Vejvanov-
ského a druhým sólo žačky Mikulá-
še Ježka Emy Kaslové ve Vivaldiho 
Zimě ze Čtvera ročních období. Na 
pódiu ji vystřídala sólistka orchestru 
Marie Bařinová. Její Vivaldiho Jaro 
bylo v mysli posluchačů vnímáno 
jako mistrné završení cesty mladé-
ho hudebníka, symbolické uzavření 
kruhu, na jehož počátku je talent, 
vůle a hodiny a hodiny práce, aby na 
konci posluchače ohromila lehkost a 
přitom preciznost a plnost slyšeného.

Následovala instrumentální ver-
ze písně I Heard the Bells skladatele 
Marka Halla v úpravě Michaela Šusta 
a pak již závěr - energická i jemná 1. 
věta Symfonie pro smyčce č. 7 Felixe 
Mendelssohna - Bartholdy, skladba, 
s níž orchestr zvítězil v již výše zmí-

něné soutěži.
S chvěním v nitru duše i husí kůží, 

vyskočivší při poslechu hudby v po-
dání hradeckého orchestru, se po 
skončení koncertu svěřil nejeden z 
diváků. A stejně jako posluchači dě-
kovali orchestru za mimořádný zá-
žitek, i orchestr děkuje za atmosféru, 
kterou jim diváci připravili. „Koncert 
v Týništi jsme si opravdu užili,“ vzpo-
mínají tento večer hudebníci.

Na snímku Smiling String Orchest-
ra a houslistka Ema Kaslová z Týniště 
nad Orlicí.

VALENTÝNSKÝ KONCERT SE SMILING STRING ORCHESTRA
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 

  
„Tajemství medvědů a medvídků“ 1. 3. – 30. 5. 2019 
- vyhlášení soutěže pro děti a mládež, vyhodnocení v červnu 
 
MEDVĚDÍ TÝDEN   18. – 22. 3. 2019 
 
Soutěže, kvízy, výtvarná dílnička, výstavka knih (vše na 
téma MEDVĚDI)  18. a 20. 3. 2019 13-17 h 
 
Prezentace knihovny a nových knih pro děti a dospělé 
(v ZŠ Žďár nad Orlicí)  5. 3. 2019 v 15.30 h 
 
Výstavka knih s medvědí tematikou 
 
Slavná výročí – výstavka knih 
 
Burza knih a časopisů 
 
Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ a MC Ratolest 
 
Anketa Suk – čteme všichni 
 
Březnové KOLO ŠTĚSTÍ 
 
Ocenění nejlepšího dětského čtenáře za rok 2018 
 
Amnestie upomínek 
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Březen měsíc čtenářů BMČ Březen měsíc čtenářů BMČ 
 

 Městská knihovna Týniště n. Orl. 
Čs. armády 937 
www.knihovnatyniste.cz 
telefon: 494 377 132, 724 108 059 

 

 

 

Městská knihovna Týniště nad Orlicí - Dámský klub -  úterý 12. 3. 2019 v 9, 30 hodin 

Zajímavosti na téma voda, počasí, básničky, písničky, knihy, hádanky vše o vodě 

Klub důchodců město – úterý 12. 3. 2019 ve 14, 30 hodin 

 Zajímavosti na téma voda, počasí, básničky, písničky, knihy, hádanky vše o vodě 

stále můžete nosit semínka do knihovny a nová si vzít pro jarní výsev

Výstava knih v dospělém oddělení. Vychystání titulů, které jsme kdysi četli a líbily se nám. Vyhledáme je společně 
pomocí katalogu. 

Vyhledávání na internetu, elektronická pošta, facebook (možnost založení), psaní dokumentů atd. 

Pro předem ohlášené zájemce 

(dle statistiky z počítače) 

 
                                          

 

pořádá besedu se spisovatelem

21.3.2019 | 17:00 hod.  

BESEDA 
o

 Vietnamu
s cestovateli

 Lenkou a Václavem Špillarovými

7.3.2019 | 17 hodin
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PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKY
Poděkování

Děkuji za přístup k mému pro-
blému paní Bc. Šimečkové a vrch-
ní sestře Geriatrického centra. 
Také jsem viděl, jak je prostředí 
GC stále vylepšováno a  udržová-
no. Máme se v Týništi čím chlubit.

O. Trumha

Srdečně děkuji Městskému úřa-
du v  Týništi nad Orlicí, členkám 

Sboru pro občanské záležitosti 
paní Matonohové a  paní Špina-
rové a paní Novákové za TJ Sokol 
za projevené blahopřání, dárky 
a příjemné posezení u příležitosti 
mého životního jubilea.

Milada Bartošová

Srdečně děkujeme všem, kteří 
se přišli rozloučit a  doprovodit 
na poslední cestě našeho syna p. 
Pavla Martinčíka, za slova útěchy 

a květinové dary.
Současně děkujeme pracovni-

cím pohřební služby Charon za 
ochotu a  citlivý přístup pro nás 
v tak těžké chvíli.

Martinčíkovi – rodiče, Deniska 
– dcera, bratr Petr s rodinou

Vzpomínka

Krutý osud nevrátí, co nám 
vzal, zbyly jen vzpomínky, bolest 

a žal.

Dne 11.  února  2019 uplynulo 
již čtrnáct přesmutných let, kdy 
od nás navždy odešla naše milova-
ná dcera, sestra, manželka a  ma-
minka paní Jaruška Matoušová, 
rozená Dvořáková.

Stále s  velkou bolestí vzpomí-
nají a nikdy nezapomenou rodiče, 
sestra s rodinou, manžel a děti.

1. Zápis do prvních tříd školní-
ho roku 2019/2020 se koná 
3. 4. 2019 ve středu od 13.30 
do 17.00 hodin.

2. Zápis proběhne v  budově I. 

stupně naší Základní školy 
v Týništi nad Orlicí.

3. 3. K  identifikaci žáka přinesou 
rodiče k zápisu rodný list dítěte.

4. Není-li dítě tělesně nebo dušev-

ně vyspělé a  rodič bude žádat 
o  odklad školní docházky, vy-
plní u  zápisu žádost o  odklad 
a  nejdéle do 1.  6.  2019 doloží 
posouzení příslušného škol-
ského poradenského zařízení 
a  odborného nebo klinického 
lékaře.

5. Rodiče mohou předložit posou-
zení s  příslušnou dokumentací 
již přímo u  zápisu a  zápisu se 
nemusí účastnit.

6. Pro školní rok 2019/2020 bu-
dou přijímáni budoucí prvňáčci 
do tří tříd.

7. Počet žáků s  přiznanými pod-
půrnými opatřeními druhého 
až pátého stupně ve třídě bude 
určen dle možností školy.

8. Zápis je složen z  formální čás-
ti, kdy zákonný zástupce dítěte 
vyplní žádost k plnění povinné 

školní docházky, a  rozhovoru 
pedagogického pracovníka s dí-
tětem, kdy sebude jednat o ori-
entační posouzení formou roz-
hovoru za přítomnosti rodičů.

9. Každému dítěti bude přiděleno 
při zápisu registrační číslo. Pod 
tímto číslem bude na budově 
školy a  webových stránkách 
zveřejněno rozhodnutí o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání.

10. V  případě odkladu školní do-
cházky budou rodiče vyrozu-
měni písemnou formou.

Všechna tato opatření a naříze-
ní jsou dána vyhláškou č. 48/2005 
Sb., o základním vzdělávání

MŠMT.
Mgr. Marian Janko

ředitel ZŠ Týniště n. O.

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ NAŠEHO MĚSTA

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE A VŠE, CO SOUVISÍ S PIVOVARNICTVÍM 
Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ. DĚKUJI ZA NABÍDKY, TEL.: 732 170 454
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představujeme další kapely Čarodějnic 2019
Další měsíc utekl jako voda, zimu pomalu střídá jaro, a tím se i nezadržitelně blíží naše 
Čarodějnice v Týništi nad Orlicí.

Minulý měsíc jsme zveřejnili hlavní kapelu Wohnout a také informaci, že letos vystoupí 
30. dubna v Týništi hned 10 kapel. Nyní nastává čas zmínit jména těch dalších účinkujících, 
na které se můžete těšit.

Hlavní kapelou na druhé scéně, která bude postavena na Tyršově náměstí (tam, kam 
jste zvyklí chodit začátkem června na Swingový festival) bude formace The Atavists 
z Hradce Králové. Ti se svým surf-stoner rockem uzavřou nejen dění na druhém pódiu, 
ale zároveň celý živý hudební program. Kromě The Atavists vystoupí na Tyršově náměstí 
také kapely Bert & Friends, Natřije, Tight Trail a Warování.

Na Mírovém náměstí potom bude stát hlavní podium s již zmíněnou hvězdou večera 
Wohnout, před kterými Vám ovšem zahrají hned 4 další kapely. Kromě domácí kapely 
Band-a-SKA to budou Queens of Everything, Marry B a už po několikáté se do Týniště vrátí 
také kapela Disconnexion. Profily jednotlivých kapel budou postupně zveřejňovány na 
sociálních sítích na profilu „Čarodějnice v Týništi nad Orlicí“.

Na závěr ještě připomínáme, že Čarodějnice letos prochází velkou změnou, přesouvají 
se do centra města a nabízí nově hned dvě velká pódia nabytá různorodými hudebními 
vystoupeními, která budou trvat celé odpoledne a večer. Kromě toho zde bude opět 
program pro děti, bohaté občerstvení a, samozřejmě, i samotné pálení čarodějnic.

Tak se přijďte sami podívat, pobavit a poslechnout spoustu skvělé muziky!

30. dubna 2019 
na Mírovém a Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí

Vstup zdarma! 
Václav Hloušek (Band-a-SKA)

v Týništi nad Orlicí

Kulturní centrum pořádá

Band-a-SKA 

Queens of Everything 

Marry B 

Disconnexion

The Atavists 

Bert & Friends 

Natřije 

Tight Trail 

Warování


