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ZPRAVODAJ
T Ý N I Š T Ě  N A D  O R L I C Í

Soptík učil děti lyžovat



DDM DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

DDM VÝLET DO PRAHY

Dětský maškarní karneval DDM
V sobotu 15. 2. pořádal Dům dětí 

a  mládeže Týniště nad Orlicí tra-
diční dětský maškarní karneval. Po 
poplesovém úklidu pomocníci z řad 
táborových vedoucích a praktikantů 
vyzdobili sál, doladili organizační 
věci, navlékli kostýmy a mohlo začít 
karnevalové veselení. Celým odpo-
lednem nás provázala Dominika 
Vondráčková a  Eva Mocová jako 
Anna a Elza. O hudbu se skvěle po-
staral Michal Török a Jiří Hejčl, kteří 

roztančili nejen celý sál, ale nakonec 
i  sami sebe. Pro děti byl připraven 
bohatý program, společné tancování, 
soutěže, předtančení našich taneč-
ních kroužků, hodnocení masek, kde 
bylo vyhodnoceno deset top kostý-
mů domácí výroby, a kouzelník Mr. 
Carlo. K  zakoupení bylo i  štěstíčko, 
ve kterém jste mohli vyhrát přes 200 
cen. Děkujeme všem sponzorům. 
Také děkujeme všem našim pomoc-
níkům, bez nich by to nešlo.

Veronika Chytrá
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A) Schvaluje:

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o výměře 264 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro K. F. a  L. F., 
bytem *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 02. 2020 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

2. Dodatek č. 26 Smlouvy č. 1/2004 
na zajišťování služeb v oblasti na-
kládání s odpady s firmou ODE-
KO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760 
a ukládá starostovi města dodatek 
smlouvy podepsat.

3. Změnu nájemného z  nebytových 
prostor a pozemků v majetku měs-
ta o míru inflace za rok 2019.

4. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. sml. 
7700102501_1/BVB „REKO DP – 
Týniště nad Orlicí – Okružní 931, 
číslo stavby: 7700102501“ mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad La-
bem zastoupena na základě plné 
moci společností GridServices, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábr-
dovice, 602 00 Brno a  budoucí 
povinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

5. Smlouvu o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. smlouvy: E791-
-S-86/2020, komunikační vede-
ní  – ŽDK1, DK38a, MK mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – 
Nové Město a povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

6. Smlouvu o  zřízení služebnosti č.: 
5/165/2019 mezi smluvními stra-
nami: obtížený Lesy České repub-
liky, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 
08 Hradec Králové a  oprávněný 
Město Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

7. Smlouvu o  zřízení služebnosti 
cesty - bezplatná mezi smluvními 
stranami: oprávněná ze služeb-
nosti Z. F., *** a  povinný ze slu-
žebnosti Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

8. Smlouvu o  umístění naváděcích 
cedulí na sloupy veřejného osvět-
lení pro firmu Masoeko, s.r.o., IČ: 
25068814. 3 ks za 1 500 Kč bez 
DPH a ukládá starostovi smlouvu 
podepsat.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v soula-
du se Zřizovací listinou vyřazení 
a následnou likvidaci majetku dle 
specifikace v žádosti.

10. Příspěvkové organizaci Služ-
by města Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 85 086) s  účinností od 
01. 01. 2020 Číselník prací – zú-
čtovací list dle žádosti.

11. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí s účin-
ností od 01. 02. 2020 Ceník prací 
dle žádosti.

12. Nákup věcných darů ve výši 2 500 
Kč na sportovní akci – 11. ročník 
turnaje ve stolním tenise, který 
se bude konat 08. 02. 2020 v hale 
U Dubu.

13. Příkazní smlouvu na admini-
straci 2 veřejných zakázek na 
stavební práce s  názvem: „Vy-
správka komunikací stříkací me-
todou“ a  „Parkoviště U  Dubu“ 
mezi smluvními stranami Cen-
trum evropského projektování 
a.s., „Evropský dům“, Švendova 
1282, 500 03 Hradec Králové, IČ: 
27529576 a  Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

14. Připojení se k mezinárodní kam-
pani Vlajka pro Tibet a  ukládá 
dne 10. 3. 2020 na budově měst-
ského úřadu vyvěsit vlajku.

15. Digitalizaci pamětní knihy města 
Týniště nad Orlicí (Pelikánovy 
kroniky) u firmy Digi Paper, s.r.o., 
Pražská 142/102 Hradec Králové.

B) Bere na vědomí:

1. Vyjádření ředitelky příspěvkové 
organizace Služby města Týniš-
tě nad Orlicí k protokolu o ve-

řejnosprávní kontrole.
C) Ukládá:

1. Aktualizovat směrnici k  zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
v souladu se současnými právními 
předpisy.

Termín: 28. 2. 2020
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje:

Prodloužení nájemní smlouvy p. 
L. H., bytem ***, na období od 
1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.
Prodloužení nájemní smlouvy p. 
L. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.
Prodloužení nájemní smlouvy p. H. 
J., bytem ***, na období od 1. 3. 2020 
do 28. 2. 2021.
Prodloužení nájemní smlouvy p. J. 
J., bytem ***, na období od 1. 3. 2020 
do 31. 8. 2020.
Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Š. H., bytem ***, na období od 
1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.
Prodloužení nájemní smlouvy p. 
V. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.
Prodloužení nájemní smlouvy p. 
V. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.
Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.
Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. N., bytem ***, na období od 
1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.
Vítěze poptávkového řízení na zpra-
cování projektové dokumentace na 
sanaci a zateplení obvodového pláště 
bytového domu Na Bělidle č.p. 950, 
Týniště nad Orlicí, firmu HMP top, 
s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, 
IČ: 27502180, za cenu 174 845 Kč 
vč. DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.
Pronájem části pozemku p. č. 1665 
o výměře 249 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí pro vítěze výběrového řízení 
paní M. Č.,*** za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01. 03. 2020 za účelem pronájmu 

pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 
517 21 na umístění kontejnerů na 
použitý textil, boty, hračky, kabelky 
s firmou DIMATEX CS, spol. 
s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž 
nad Nisou, IČ: 43224245 a ukládá 
starostovi města dodatek smlouvy 
podepsat.
Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 
772064 uzavřené mezi Kooperativa 
pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance 
Group, se sídlem Praha, Pobřežní 
665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617 
a Městem Týniště nad Orlicí se 
sídlem 517 21 Týniště nad Orlicí, 
Mírové náměstí 90, IČ: 00275468, 
a ukládá starostovi města dodatek 
smlouvy podepsat.

B) Bere na vědomí:

Protokol z veřejnosprávní kontroly 
provedené v příspěvkové organizaci 
Kulturní centrum města Týniště nad 
Orlicí.

C) Ukládá:

1. Ředitelce příspěvkové organizace 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí odstranit nedostat-
ky zjištěné při veřejnosprávní 
kontrole.

T: 31. 3. 2020 Odpovídá: Ing. Dana 
Dobešová
2. Projednat na nejbližším jednání 

Finančního výboru Směrnici č. 
1/2020 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. Rada 
města předložený dokument 
doporučuje schválit.

T: Jednání FV Odpovídá: Mgr. Ivana 
Oubrechtová

 
Libor Koldinský starosta Pavel Na-

drchal místostarosta

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

Usnesení č. 28
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 27. 01. 2020

Usnesení č. 29
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 10. 02. 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

strana 17

                    --- Sbírka pro hořící Austrálii ----------
V souvislosti s ničivými požáry v Austrálii vyhlásila ZOO Praha dlouhodobou veřejnou 

sbírku „Pomáháme jim přežít.“ Žáci 9. A naší školy navázali se ZOO kontakt a vyzvali své 
spolužáky k zapojení se do této charitativní akce.

Zapečetěná pokladnička s razítky školy a podpisy ředitele školy a paní zástupkyně je umís-
těna u zástupců školy. Každý, kdo chce finančně pomoci, může přijít o velké přestávce k ná-
stěnce školního stravování, kde se v tuto dobu pokladnička, hlídaná delegáty z 9. A, nachází.

Přispět mohou nejenom žáci, učitelé a  provozní zaměstnanci školy, ale vlastně každý, 
komu není osud Austrálie lhostejný.

Mgr. Marian Janko, ředitel ZŠ
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Vážení čtenáři,
zveřejňujeme nejaktuálnější kraj-

ské stanovisko - Výsledek jednání 
starostů regionů Týnišťsko, Boro-
hrádecko a Holicko s 1. náměstkem 
hejtmana Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martinem Červíčkem ve věci 
problematiky kolem opravy mostů 
mezi Týništěm nad Orlicí a Albrech-
ticemi nad Orlicí – přeložka komu-
nikace II/305.

6. února 2020 se v kanceláři sta-
rosty města Týniště nad Orlicí pana 
Libora Koldinského sešli starostové 
měst Borohrádek, pan Mgr. Martin 
Moravec a  Holic, pan Mgr. Ond-
řej Výborný, dále starostka obce 
Žďár nad Orlicí, paní Bc. Martina 
Benešová, starosta obce Nová Ves, 
pan Tomáš Zaňka a  starosta obce 
Bolehošť, pan Jakub Šimerda s  1. 
náměstkem hejtmana Králové-
hradeckého kraje Mgr. Martinem 
Červíčkem a ředitelem společnosti 
ÚDRŽBAC SILNIC Královéhra-
deckého kraje a.s. Ing. Jiřím Bran-
dejsem.

Královéhradecký kraj dlouho-
době připravuje přeložku silnice 
II/305 mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  obcí Albrechtice nad Or-
licí. V současné době je k dispozici 
dokumentace pro vydání územ-
ního rozhodnutí i  dokumentace 
pro vydání stavebního povolení. 
Společnost ÚDRŽBA SILNIC Krá-
lovéhradeckého kraje a.s., která 
při přípravě této stavby Králové-
hradecký kraj zastupuje, má pro 
vydání potřebných povolení k dis-
pozici všechny dokumenty mimo 
souhlasu nebo smluvního vztahu 
k  poslednímu  pozemku potřebné-
mu pro stavbu přeložky. Pro vlastní 
přeložku silnice II/305 je potřeba 

289 m2 z celkové výměry 5 955 m2 
tohoto posledního pozemku.

Pan Mgr. Martin Červíček po-
drobně informoval přítomné o do-
sud provedených krocích k získání 
posledního potřebného pozemku 
i  dalším postupu v  následujících 
týdnech.

Majitel pozemku parc. č. 87/3 
v k.ú. Albrechtice nad Orlicí (dále 
jen „pan majitel“) má v  zásadě tři 
podmínky pro to, aby prodal část 
svého pozemku potřebného pro 
výstavbu přeložky. Jednak poža-
duje odkoupení celého pozemku 
o  výměře 5 955 m2. Koupi celého 
pozemku schválila Rada i Zastupi-
telstvo Královéhradeckého kraje, 
kupní smlouva je od loňského roku 
připravena k  podpisu, pan majitel 
pozemku ji ale odmítá podepsat.

Další podmínkou je vyřešení 
vlastnického sporu mezi panem 
majitelem pozemku a obcí Albrech-
tice nad Orlicí ohledně průběhu 
hranice mezi pozemky pana maji-
tele a pozemkem obce Albrechtice 
nad Orlicí, kdy pan majitel tvrdí, že 
obec Albrechtice nad Orlicí posta-
vila část chodníku na jeho pozem-
cích a že u své nemovitosti nemůže 
parkovat na svém pozemku. Tento 
spor se Královéhradeckého kraje 
vůbec netýká, ale je naší snahou ak-
tivně přispět k vyřešení i této pod-
mínky. Na jednání v  Týništi nad 
Orlicí v roce 2016 bylo dohodnuto, 
že bude provedeno vytýčení hrani-
ce pozemků mimo jiné stavebních 
parcel 5/1, 5/3 a  2 a  pozemkové 
parcely č. 384/9 ve vlastnictví pana 
majitele a  pozemku parc. č. 384/1 
ve vlastnictví obce Albrechtice nad 
Orlicí. Vytýčením hranic, které 
proběhlo na jaře 2017, se ukázalo, 

že nově vybudovaný chodník je po-
staven na pozemku obce Albrechti-
ce nad Orlicí.

Třetí podmínkou, kterou pan 
majitel pozemku 87/3 podmiňuje 
souhlas s prodáním svého pozem-
ku je úklidu zbytků sutě z pozem-
ku parc. č. 42/2 po rekonstrukci 
domova důchodců. Pan majitel byl 
několikrát vyzýván k  setkání na 
místě samém, aby bylo možné na 
místě společně specifikovat rozsah 
této úpravy. Doposud na tyto výzvy 
nereagoval. Ve svém dopise ze dne 
25. 9. 2018 pak na toto téma napsal, 
že cit. „Pokud tedy nemáte ložisko 
určeno, obávám se po Vašem zásahu 
dalších škod na pozemku a kompli-
kovaného dovolávání se nápravy. 
Pak budu raději souhlasit  pouze 
s nápravou této situace formou po-
vrchového vyčištění části nezora-
ného pozemku podél plotu“. Toto 
povrchové vyčištění pozemku jsme 
provedli v prosinci loňského roku.

V  další části jednání pan 1. ná-
městek hejtmana Královéhradec-
kého kraje Mgr. Martin Červíček 
informoval o dalších krocích. Obec 
Albrechtice nad Orlicí schváli-
la záměr darovat panu majiteli 
pozemku část pozemku a  stavby 
chodníku pro vjezd a  parkování 
u č.p. 15. ÚDRŽBA SILNIC Králo-
véhradeckého kraje zajistí potřebné 
stavení úpravy chodníku, aby se na 
parkovací místo dalo bez problémů 
najíždět. Pan majitel byl obcí Al-
brechtice nad Orlicí osloven, jestli 
s  daným postupem souhlasí a  dar 
přijme. Z odpovědi zaslané řediteli 
společnosti ÚDRŽBA SILNIC Krá-
lovéhradeckého kraje a na vědomí 
zaslané starostovi obce Albrechtice 
nad Orlicí a starostovi města Týni-

ště nad Orlicí není patrné, zda vů-
bec pochopil tento záměr. V odpo-
vědi ředitele společnosti ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje 
panu majiteli pozemku je snaha 
mu vše vysvětlit a  zároveň výzva 
k osobnímu jednání.

I nadále se bude obec Albrechti-
ce nad Orlicí snažit domluvit s pa-
nem majitelem pozemku 87/3, aby 
bylo možné splnit jeho požadavek 
parkování na svém pozemku před 
domem č.p. 15.

Dále v loňském roce zadala obec 
Albrechtice nad Orlicí změnu 
územního plánu obce, kdy jedna 
ze změn tohoto plánu se bude týkat 
i  přeložky silnice II/305. Starosta 
obce Albrechtice nad Orlicí se ze 
zdravotních důvodů dnešního jed-
nání nemohl účastnit, ale veškeré 
uvedené kroky jsou vzájemně ko-
ordinovány a  realizovány s  Králo-
véhradeckým krajem a společností 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradec-
kého kraje.

Společnost ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje povede 
dál jednání s  příslušnými úřady 
s  cílem získat potřebná povolení 
ke stavbě přeložky silnice II/305 
v  souladu se současně platnou le-
gislativou.

Přítomní se domluvili, že jakmi-
le budou ve věci přípravy přeložky 
silnice II/305 mezi městem Týniště 
nad Orlicí a  obcí Albrechtice nad 
Orlicí nové skutečnosti, budou se 
vzájemně informovat a  v  případě 
potřeby se sejdou na společném 
jednání.

Týniště nad Orlicí, 6. 2. 2020
Ing. Jiří Brandejs

Ředitel společnosti ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

SETKÁNÍ STAROSTŮ S MGR. MARTINEM ČERVÍČKEM

kompost
odeko
TeL: 603 813 310

prodej kvaLiTního kompostu pro vaši zahradu
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OPĚT SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

Počet obyvatel k 1. 1. 2020: 5 940, z toho:

Křivice 187
Petrovice 218
Petrovičky 166
Rašovice 162
Štěpánovsko 224
Týniště nad Orlicí 4 983

Ke stejnému datu bylo v loňském roce evidováno 5 960 obyvatel.

Počet narozených dětí: 45, z toho:

26 děvčat
19 chlapců

Pro srovnání, v roce 2018 se narodilo 53 dětí.

Nejčastěji užívaná jména:

tentokrát jsou jména velmi různorodá, pouze 2x je uvedeno jméno

Marie a Laura u děvčat a jméno Matěj u chlapců
Manželství uzavřelo:
 
v obřadní síni v Týništi n. Orlicí 14 párů
 
na jiném vhodném místě mimo obřadní síň 5 párů

církevní sňatek 2 páry
 
V roce 2019 se odstěhovalo 133 občanů

K trvalému pobytu se přihlásilo 117 občanů

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

Úmrtí v roce 2019: zemřelo 48 občanů, z toho:

26 žen, 22 mužů

Marie Hlavová, matrikářka

Železný mostek přes náhon Alba 
je po rekonstrukci a  v  novém 
nátěru zpět na svém místě. Služby 
města provedly opravné práce 
a  následné usazení na své místo 

rychle a  kvalitně. Mostek tak 
bude dál bezpečně sloužit pěším 
a cyklistům.
 Pavel Nadrchal  

místostarosta

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY MĚÚ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ ZA ROK 2019
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Proběhlo v DDM
První pololetí jsme ve Sluníč-

ku zakončili akcí Pohádková noc 
a  den. Se skupinkou odvážlivců 
jsme přespávali v DDM, kde jsme 
potkali několik pohádkových po-
staviček, které pro nás měly na-
chystané nejrůznější úkoly. Také 
jsme hráli hry potmě, zpívali 
u kytary a hráli deskovky. Někteří 
z  nás spali ve Sluníčku úplně po-
prvé. Ráno se k nám přidali další 

a  společně jsme si užili pololet-
ní prázdniny. Zachraňovali jsme 
princeznu, vyráběli draka a hráli si 
v tělocvičně.

O  jarních prázdninách jsme se 
vydali již tradičně do hradeckého 
Tonga. Tam s námi vyjelo více jak 
třicet dětí. Měli jsme štěstí a měli 
celé Tongo jen pro sebe. Děti si to 
tam pořádně užily.

Druhý den jsme se vypravi-

li do Prahy podívat se do muzea 
Království železnic. Stylově jsme 
vystřídali několik dopravních pro-
středků. Hned v Praze jsme se dva-
krát projeli na jezdících schodech 
a  pak už metrem i  tramvají. Děti 
o výletě napsaly:

Bylo to moc fajn. =). Hrozně se 
mi moc líbily elektricky poháněné 
mašinky. Mě se líbily všechny do-
pravní prostředky, do kterých jsme 
si mohli vlézt. Na výletě jsem byl 

ohromen z  krásy Prahy, měl jsem 
se dobře. Bylo to dobrý, muzeum se 
mi líbilo. V Praze se mi líbily vlaky 
v životní velikosti a velký model co 
se pohyboval. Království železnic 
nás ohromilo obrovským mode-
lem reálných železnic, měst, hradů 
a řek. Nejvíc se mi líbil vlak, který 
jsme mohli řídit. Mě se líbilo koulo-
vání kuličkama a na železnici se mi 
líbilo, jak to jelo v noci.

Veronika Chytrá

 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 3. 3. FIMO - jarní tvoření pro dospěláky 
17.30—19.30 hod. 

Z polymerové hmoty se dá udělat úplně všechno, přijďte zkusit jarní přívěsky,  de-
korace nebo rovnou velikonoční vajíčko.  

Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. 
 

středa 4. 3. FIMO pro děti 13—15 hod. 
Zápichy do květináče, jarní dekorace pro všechny tvořivé. 

Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. 
 

úterý 10. 3. KERAMIKA pro všechny, 17.30 – 19.30 hod.                                   
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo námětů    

lektorky. Cena 120,-/osoba. 
 

úterý 11. 3. KERAMIKA pro dospělé, 16 – 18 hod.                                   
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou podle vlastních nápadů nebo námětů    

lektorky. Cena 120,-/osoba. 
 

 úterý 17. 3. PEDIG 17.30 – 19.30 hod. 
Pletení z přírodních proutků pro začátečníky i pokročilé. Velikonoční ošatky. Při-

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

 
sobota 21. 3. PO ŠKOLE 2020 od 10 hod. 

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

Vstupné na celý den 40 Kč. 
 

 

 
 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 www.ddmtyniste.cz 
 725435733 

 

SOBOTA 21. 3. 2019  
OD 10 HOD.  

 V KULTURNÍM CENTRU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

(bližší rozpis představení bude na začátku března)  
Vstupné na celý den 40.-    Zvuk: Michal Török 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE



Stejně jako každý rok se sál kul-
turního domu stal místem konání 
divadelního plesu, který pořádá 
divadelní soubor U.F.O. (Unie 
Ftipných Osobností). Letošní roč-
ník byl již pátým a  jeho tématem 
byla 80. a 90. léta minulého století. 
Již po několikáté nám na plese hrá-
la pražská kapela Party Leaders, 
která svou energií a skvělým výko-

nem roztančila všechny přítomné. 
Na plese nechyběla bohatá tombo-
la, která se letos vyprodala rych-
lostí blesku. Přítomní mohli oku-
sit míchané drinky z dob minulých 
jako „Rudý kladivo“, „Sluníčko“ 
nebo „Churchillova smeč“. A  kdo 
by snad měl hlad, mohl ho zahnat 
skvělým domácím gulášem, řízky 
nebo ruským vejcem. I  letos jsme 

vyhlašovali nejlepší ženský, muž-
ský a  párový kostým a  opět bylo 
z  čeho vybírat. Velmi nás těší, že 
na naše plesy chodíte v kostýmech 
a  oceňujeme, kolik práce si s  tím 
někteří dají. Letošní novinkou byl 
vylepšený fotokoutek, ve kterém si 
mohli návštěvníci plesu fotky vy-
volat přímo na místě a odnést si je 
domů. V neposlední řadě chceme 

poděkovat sponzorům plesu, pře-
devším městu Týniště nad Orlicí, 
ale také firmám z okolí, které daro-
valy krásné ceny do tomboly. Dě-
kujeme všem návštěvníkům, kteří 
si s  námi přišli užít hezký večer, 
a my hrdě hlásíme, že první pleso-
vou pětiletku jsme splnili a chystá-
me se minimálně na další.

- UFO-

strana 07

DIVADELNÍ PLES 2020



strana 08

Den 8.

Už osmý den se společně probou-
zíme do postapokalyptického rána. 
Naše nálada je po ránu poměrně 
skleslá. Sice máme dost bylinek, ale 
nejsme o nic blíže rozluštění zbýva-
jících ingrediencí ani poznání, jak 
případný lék dostat ke všem nakaže-
ným. Pomalu ale jistě na nás padá úz-
kost a svírá se nám žaludek – doká-
žeme naše kamarády zachránit včas?

K  snídani si krájíme posledních 
pár kousků vánočky, když v  tom se 
z vysílačky ozve hlas.

„Pomoc, zajali mě!“ Dealer, ne-
pochybně. Dokáže nám ještě rych-
le sdělit souřadnice, než jeho hlas 
přeruší rána a poté střelba. Přestože 
nás dealer před tím posílal na ne-
bezpečné mise, jsme si vědomi jeho 
zásadního přínosu. Rozhodnutí je 
jednomyslné.

„Jedeme pro něj,“ říkáme jako je-
den.

Čeká nás poměrně dlouhá ces-
ta zpustlou krajinou. Kola sviští po 
silnici a  my podvědomě cítíme, že 
tenhle boj nebude jednoduchý. Jde 
do tuhého. Za obzorem se objevuje 
několik dlouhých budov. Okna vy-
sklená, střechy porostlé mechem, na 
zemi se válí zbytky starého nábytku. 
A ticho jako v hrobě.

Rozdělíme se a opatrně postupuje-
me metr po metru, nahlížíme do bu-
dov a hledáme důkazy o přítomnosti 
nepřátel

Pohyb!
Vzduchem se rozezní palba.
Všude se to náhle hemží nakaže-

nými. Důkladně se schovali a počka-
li, až jim přijdeme přímo na mušku! 
Byla to past? Nad tím rozhodně ne-
máme čas dumat. Naše těla a  mysl 
ovládají pouze dvě věci, příval adre-
nalinu a  silná vůle přežít. Dotáhli 
jsme to až sem a nic nás nezastaví.

Snad vám ani nemusíme popi-
sovat, že jsme se dostali do velkého 
průšvihu. Jestli jsme někdy tvrdili 
o nějakém boji, že byl těžký… pche! 
Tomuhle teda nesahal ani po paty. 
Střely, rány, křik. Nepřátelé ze všech 
stran. A že jich teda byla hromada.

A pak náhle… tady sedí. Skupince 
z nás se podaří proniknout do zadní 
budovy, která je v o něco málo lepším 
stavu než ostatní a když nahlédneme 
skulinou ve dveřích dovnitř, spat-
říme ho. Postava v  černém kabátu 
sedící na zemi, ramena smutně svě-
šená, záda shrbená. Kouká nehnutě 
do země. Dealer (který výjimečně 
nevypadá nad věcí jako vždycky). 
Kolem něj se prochází tři obrovitán-
ští nakažení se zbraněmi v  rukou. 
Obkličujeme budovu ze všech stran 

a  na smluvené znamení zaútočíme 
najednou. Nakaženým, očividně až 
moc sebejistým připravenou pastí, 
přeběhne po tvářích výraz překva-
pení, když se budovou ozývá první 
výstřel.

Doběhneme k dealerovi, utvoříme 
kolem něj ochranný kruh a vyvede-
me ho ven na čerstvý vzduch. V dálce 
zahlédneme utíkat přeživší nakažené. 
Ještě že tak, jsme naprosto vyřízení.

Dealer se zdá v  pořádku, dove-
deme ho k dodávkám, ale zdá se, že 
nechce nastoupit.

„Já odsud nemůžu odjet,“ tvrdí 
rezolutně.

„Něco tu je, že jo? Co jsme nena-
šli?“ napadá Kamila.

„Je tu ještě můj kamarád vědec. 
Dneska ráno jsem mu vezl… vezl 
přísady, ale zajali mě. Víc nevím,“ 
krčí rameny.

„Laboratoř měl schovanou tím-
to směrem,“ ukazuje k úzké cihlové 
budově.

„Testoval látku proti virákům,“ 
vypadne z něj po chvilce mlčení jako 
přiznání.

Dobře tedy, těžký den pokračuje 
dál!

Nakoukneme do cihlové budovy, 
na první pohled se zdá prázdná, ale 
naše oči zaujme zával. Celou budovu 
tvoří jedna místnost, jejíž podlaha 

se nachází asi dva metry pod úrovní 
země. Naproti nám se pak ostře zvy-
šuje ve stupínek v naší úrovni. A prá-
vě tam vidíme ohromnou hromadu 
sutin. Seskočíme opatrně dolů a pak 
si navzájem pomáháme zase nahoru 
k závalu.

„Musíme to odklidit, co když je 
pod tím!“ napadne jednoho z  nás, 
a tak se vší vervou pouštíme do od-
klízení sutin. Ukáže se, že pod suti-
nami se nachází šachta, opět zcela 
zasypaná. Odklízení se stává čím dál 
tím těžším úkolem, když vtom…

„P-pomoc,“ ozve se tlumeně z pod 
kamenů. Vědec je tam! Kuba skáče 
do částečně odklizené šachty a  po-
dává nám sutiny nahoru. Když se 
konečně dostává na dno, lehne si na 
zem, zapne baterku a dívá se do tu-
nelu. Místo zavaleného vědce však 
uvidí něco jiného. Dvě malé oči plné 
zloby a nenávisti. Virák!

„Ááá,“ zakřičí překvapeně. „Sviťte 
na něj, sviťte na něj!“ a už už se hrne 
z šachty zpátky na světlo. Za pomoci 
ostatních kluků vyleze ven a za ním 
virák. Zběsile na něj svítíme bater-
kami, ale on jako kdyby to vůbec ne-
vnímal. S děsivým skřekem se drápe 
nahoru za námi.

Zjeví se nám v  celé své kráse. Je 
vysoký, statný, obličej má zkřivený 
vztekem. Celá jeho kůže má na slunci 

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019
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tmavě fialový odstín a pod ní se zře-
telně rýsují cévy. Shlíží na nás shora 
z  vyvýšeniny a  zle se šklebí. A  v  tu 
chvíli nám dojde proč. Teď jsme 
v pasti, opravdové pasti. Zatraceně.

Do místnosti jsme museli seskočit, 
nachází se totiž pod úrovní země. 
Abychom se dostali ven, musíme si 
navzájem pomoc a vylézt úzkým ot-
vorem po dveřích. Jenže nás je tu na-
mačkaných skoro dvacet a v žádném 
případě nemáme šanci to stihnout!

„VEN!“ zahřmí Lukáš a sám místo 
toho, aby utíkal, jde holýma rukama 
proti našemu největšímu nepříteli. 
Zatímco se menší kluci drápou ven, 
my ostatní se přidáváme k Lukášovi. 
Jediná šance, jak se zachránit, je pře-
moci viráka beze zbraní. Vrháme se 
na něj. Snadno nás odhodí stranou 
a  rozeběhne se proti nám. Zdržíme 
ho dost dlouho na to, aby ostatní 
mohli vylézt. Kuba, poslední, se pak 
rozeběhne a vyskočí za námi na den-
ní světlo. Virák se vrhá za ním a stačí 
ho chytit za nohu. Následuje chvíle 
strkání, ale naštěstí se nám daří ka-
maráda vytáhnout ven. I s botou.

„P-pomoc!“ ozve se ze šachty, ten-
tokrát hlasitěji.

Sakra, krucinál, vědec tam stále je. 
A bez vědce nám dealer nepomůže. 
Krom toho by nám mohl poradit 
s receptem. Musíme ho zachránit, ale 
jak? Ještě naposledy zkoušíme bater-
ky, ale neúspěšně. Viráka tím akorát 
vyprovokujeme ještě k většímu vzte-
ku. Běhá v místnosti jako vzteklý pes, 
vrčí na nás a občas se pokusí některé-
ho z nás chytit za nohu.

Přineseme lano, jediná logicky se 
jevící možnost je viráka spoutat. Po-
čítáme do tří, raz, dva… ach jo, jak 
nám se nechce zpátky za ním… tři!

Nejstatečnější z  nás skáčou zpát-
ky do hlubin laboratoře. Následuje 
bitka, pár statečných versus rozzu-
řený virák. Hází s námi ze strany na 
stranu, strhává se ze sebe lano. Kvílí, 
vrčí. Několikrát už ho skoro máme, 
když se zase vyprostí. Nakonec to 

vyžaduje precizní spolupráci, ale po-
daří se nám kolem něj obtočit lano. 
Zaleháme na něj a držíme ho v koutě. 
Ostatní kluci mají volné pole.

Ze šachty vyprostíme polomrtvé-
ho mladého vědce. Oko mu hyzdí 
ošklivý monokl, ale to je jen to nej-
mírnější zranění. Víc nás děsí hlubo-
ký krvavý šrám na břiše, ze kterého 
se bez ustání valí krev. Po rychlém 
zkontrolování zdravotního stavu, 
ho opatrně transportujeme nejdří-
ve dolů k  virákovi a  pak nahoru ze 
dveří. Šest z  nás sestaví provizorní 
nosítka položí na ně mátožného 
vědce a  opatrně, ale co nejrychleji, 
s ním utíkají k dodávkám, kde mu za 
pomoci autolékárniček ošetří rány. 
Tak, a  co teď? Ležíme na virákovi, 
ale je nám jasné, že ho musíme pus-
tit. A když to uděláme, dostaneme se 
opět do smrtelného nebezpečí. Než 
se odhodláme, prošacujeme mu ještě 
kapsy a  v  jedné z  nich opět nachá-
zíme podivný černý žeton. Tak, a  je 
to tady. Pustíme lano, rozeběhneme 
se ke dveřím, jeden dělá stoličku 
a  ostatní rychle skáčou na čerstvý 
vzduch. Virák se vzchopí, postaví se 
na nohy a vyřítí se proti poslednímu 
členovi našeho týmu, co ještě zůstal 
dole.

Mine ho jen o  centimetr, možná 
ani to ne. Lukáš je už díky naší po-
moci nahoře. Ozve se vzteklý řev. Vi-
rák funí a snaží se vyskočit za námi. 
Tak tady už nebudeme ani minutu. 
Bereme nohy na ramena, skáčeme 
do dodávek a rychle se přesouváme 
na základnu.

Vědce uložíme na lehátko do naší 
polní nemocnice a plně se věnujeme 
ošetření jeho ran. Zastavujeme kr-
vácení, obvazujeme rány, vše, na co 
naše znalosti první pomoci stačí. Ač-
koli se jeho rány zdají děsivé, vědec se 
drží při vědomí a daří se mu s námi 
poměrně dobře komunikovat.

Než vyslechneme dealera, čeká 
nás ještě jeden úkol  – přijít na to, 
k  čemu jsou ty divné černé žetony. 

Máme čtyři. „A  jeden nerozdělaný 
kufřík,“ napadne nás. Doneseme ze 
zásob velký černý kufr. Nezdá se, že 
by byla někde nějaká klíčová dírka, 
či otvor na žeton. Bezděčně žetonky 
položíme na kufřík, když se náhle 
ozve líbezné cvak. Čtyři žetony byly 
vlastně čtyři klíče a dohromady, když 
se položily na kufřík, aktivovaly ote-
vírací mechanismus. Uvnitř se na-
cházejí dvě malé lahvičky s čísly 5 a 8 
a papírek s chemickým vzorcem, nad 
kterým je nápis „plyn  – voda“. Vy-
táhneme recept a kontrolujeme čísla. 
Opravdu, 5 a 8 jsme zatím nerozluš-
tili. To musí být některé z chybějících 
přísad.

Než půjdeme vyslechnout vědce, 
obracíme se na dealera. Chceme vě-
dět, co přesně se stalo.

„A pravdu!“ dupneme si.
„Tak já vám to řeknu asi takhle,“ 

povzdechne dealer. „Tady s kamará-
dem jsme se snažili připravit lék pro 
lidstvo a byli jsme opravdu blízko. Už 
nám chyběly jen nějaké suroviny, pár 
bylinek, pro které bylo velmi nebez-
pečné jít, přísada, co lék změní na 
plyn a raketa, která plyn roznese do 
ovzduší.“

„V  tom kufru, co jsme vám dali, 
byla další přísada, že?“

„Ano.“
„A vaším cílem bylo zachránit lid-

stvo od nákazy?“
Další dealerovo povzdechnutí. 

„Ano“
„Tak to jsme na stejné straně. 

A  můžeme si pomoc. Chceme ten 
kufřík, výměnou vám řekneme pří-
sadu, která mění vodu na plyn.“

Dohoda byla uzavřena, proto 
seznamujeme dealera s  naším nej-
novějším objevem. Přísadou 5 a  8 
a chemickým vzorcem. V dealerově 
kufříku se nachází spousta součás-
tek, možná ke zmiňované raketě, ale 
nikdo z nás je neumí složit a vytvořit 
fungující zařízení.

„Dokážete rozluštit zbývající pří-
sady? Tady o jedničce si myslíme, že 

je to voda,“ ptáme se vědce.
„Ano, ano,“ přikyvuje vědec. 

„Ale ne jen tak nějaká voda! Přesně 
množství vody. Přesně 2 a půl litru, 
ani méně, ani více, jinak se to celé 
pokazí.“

Netrvá dlouho a s pomocí raněné-
ho vědce a dealera dáváme do kupy 
znění celého receptu. Teď známe 
postup, máme přísady, takže… Ano 
správně, je čas na to připravit lék, co 
zachrání lidstvo.

Postavíme na oheň, přineseme 
kotlík, do kterého odlijeme přesně 
dva a půl litru čisté vody, ne méně, ne 
více, ale naprosto přesně. Recept je 
náročný, závisí na čase přidání, závisí 
na počtu míchání po nebo proti smě-
ru hodinových ručiček. Čela nám 
skrápí kapičky potu, tohle nesmíme 
pokazit! Mícháme a  třeme bylinky, 
postupně je přidáváme do receptu. 
Když vhazujeme látku s  číslem pět 
do ohně, ozve se puf! a oheň se roz-
hoří barvami duhy, modrá, zelená, 
červená.

„Máme hotovo!“
Ačkoli je naše energie dávno za ze-

nitem, jsme celí špinaví a oči nám pa-
dají, usmíváme se na všechny strany. 
Lék máme! Látku měnící lék na plyn 
také. Raketu sice v rozloženém stavu, 
ale stále je v našich rukách.

„Výborná práce kluci,“ chválí nás 
Lukáš spokojeně. „Běžte se najíst, 
vyspat se a  zítra nás čeká poslední 
úkol. A to sestavit raketu a dostat lék 
do vzduchu. Výborná práce, jsem na 
vás hrdý.“

 
Pokračování příště

Líbí se ti naše příběhy, sepsané 
podle skutečných událostí loňského 
tábora? Čtení není ono, tohle se přeci 
musí zažít na vlastní kůži! Tak nevá-
hej a přidej se k nám na letošním air-
softovém táboře! Více info na www.
bojovazakladna.cz v sekci tábor 😊

Tým CrossAir

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019
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Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon
za rozumnou cenu:

Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 70 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 
(cena za 1 kg)

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

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

sledujte

www.tyniste.cz
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V pátek 7. 2. 2020 Technologický 
klub z  Albrechtic nad Orlicí, tedy 
TÉKÁČKO, opět zavítal na soutěž 
v  programování robotických mo-
delů. Tentokrát to byla soutěž s ná-
zvem Robotiáda a  konala se v  zá-
bavním vědeckém parku VIDA! 
u brněnského výstaviště.

Robotiáda je mezinárodní robo-
tická soutěž organizovaná Moravi-
an Science Centre Brno. Soutěžit 
v  ní mohou až čtyřčlenné týmy 
soutěžících ve věku do 19 let ze 
základních a středních škol. Zákla-
dem většiny disciplín je platforma 
LEGO Mindstorms. Soutěž nabízí 7 
disciplín - jízda po čáře; autonomní 

či dálkově řízená „záchrana“ ply-
šového medvěda; sprint (LEGO 
a  NeLEGO); Freestyle a  pro nej-
menší roboťáky Freestyle WeDo. 
Do letošního 8. ročníku se přihlási-
lo rekordních 188 týmů z Ukrajiny, 
Maďarska, Ruska, Slovenska, Pol-
ska, Rakouska a samozřejmě z celé 
České republiky.

Tékáčko reprezentoval Jan Za-
hajský z  Albrechtic nad Orlicí. 
Přihlásil se hned na tři disciplíny, 
a  to ČÁRA, SPRINT, DÁLKOVÝ 
MEDVĚD. Honza se na soutěži 
určitě neztratil, naopak. Naprogra-
moval svého robota sestaveného ze 
stavebnice LEGO jako sledovače 

čáry, zde soutěžilo 92 týmů, Honza 
celou dráhu projel plynule a  jeho 
rychlost odpovídala umístění 
v první třetině soutěžících.

Příjemným překvapením bylo 
Honzovo skvělé naprogramování 
a  také šikovné ovládání vlastního 
dálkově ovládaného robota, který 
měl za úkol dojet pro plyšového 
medvěda a  dovézt ho na určené 
místo. Honza zde svou suverénní 
rychlou jízdou bez zvláštních ztrát 
dosáhl druhého nejrychlejšího 
času! Následoval boj mezi 8 nej-
rychlejšími roboty, kde se Honza 
dostal bez větších problémů do 
semifinále a  pak ve vyrovnaném 

souboji o  finále byl o  pár desetin 
vteřin pomalejší než jeho ukrajin-
ský soupeř. Nakonec si odvezl skvě-
lé 4. místo v konkurenci celkem 53 
týmů, které se této disciplíny zú-
častnily.

Závěrem lze s  potěšením a  ob-
divem říci, že skromný kluk z  Al-
brechtic nad Orlicí zaznamenal 
veliký úspěch v programování a ši-
kovném dálkovém ovládání robota, 
kterého si sám sestavil. Moc gra-
tulujeme a  přejeme našemu vítězi 
hodně dalších skvělých výsledků 
v programování robotů.

Yvonna Ronzová

TÉKÁČKO BODOVALO NA ROBOTIÁDĚ
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Začátek nového roku vybízí 
k  ohlédnutí za rokem uplynulým. 
Rádi bychom se s  vámi podělili 
o  to, co se v  minulém roce v  naší 
organizaci událo.

Posláním MAS NAD ORLICÍ o.
p.s. je podpora rozvoje venkovské-
ho regionu, zejména činnostmi ve 
prospěch obcí, neziskových organi-
zací, drobných podnikatelů a  dal-
ších subjektů, působících v  území 
Královéhradeckého a  Pardubic-
kého kraje. Nabízíme služby pře-
devším v  oblasti operačních pro-
gramů Program rozvoje venkova, 
Zaměstnanost, Integrovaný regio-
nální operační program a Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Cílem je získat 
finanční prostředky pro region.

K  31.  12.  2019 jsme schválili 
přidělení dotace pro 40 projektů 
v Programu rozvoje venkova. Pod-
pořeny byly projekty z  oblasti ze-
mědělské a lesnické techniky, pod-
nikání, výstavba odpočinkových, 
naučných a  fitness hřišť. Finanční 
podpora pro tyto projekty byla 

14,5 mil. Kč. Ze zajímavých pro-
jektů můžeme uvést například vy-
budování naučné stezky Lesopark 
Voklik v  Týništi nad Orlicí, Wor-
koutové hřiště v obci Albrechtice či 
nákup zemědělského traktoru pro 
Farmu U řeky Orlice.

V oblasti sociálních služeb a za-
městnanosti byly schváleny 2 pro-
jekty. Velmi pěkným projektem 
byly příměstské tábory Prázdniny 
s  NAD ORLICÍ, o.p.s. Tento pro-
jekt byl zaměřen na pomoc zaměst-
naným rodičům, pečujícím o  děti 
předškolního a  školního věku 
v době jarních a  letních prázdnin. 
V roce 2019 se zrealizovalo 39 tur-
nusů příměstských táborů, které 
využilo 683 dětí.

Integrovaný regionální operační 
program - k 31. 12. 2019 bylo zre-
alizováno a proplaceno 13 projektů 
s celkovou výši dotace 15,4 mil. Kč. 
Dalších 18 projektů je již schváleno 
a  po úspěšné realizaci se mezi ně 
rozdělí 21,5 mil. Kč. Jde o projekty 
zaměřené na dopravní infrastruk-

turu, sociální služby a  podporu 
vzdělávání. Realizován byl napří-
klad projekt odborné učebny - 
Cvičná kuchyně pro základní školu 
v Týništi nad Orlicí, Technologický 
klub Albrechtice, Lípa nad Orlicí - 
Bezpečný chodník od MŠ k ZŠ.

Dalším zajímavým projektem, 
kterým jsme v  roce 2019 naváza-
li na předchozí úspěšné období 
je Místní akční plán vzdělávání 
(MAP). Cílem tohoto projektu je 
zlepšit kvalitu vzdělávání v  mateř-
ských a  základních školách. Sna-
žíme se propojovat školy, veřejnost 
i radnice a probudit zájem o vzdě-
lávání našich dětí. V  projektu 
MAP II. Kostelecko, Třebechovicko 
a  Černilovsko je zapojeno celkem 
22 základních a  mateřských škol. 
Vznikl tak prostor pro vzájemnou 
výměnu  zkušeností, sdílení  pra-
xe  a  vytváření společných aktivit. 
V roce 2019 proběhlo 21 seminářů 
určených pro odbornou i  laickou 
veřejnost, setkání žákovských par-
lamentů nebo studijní pobyt pe-

dagogů ve Finsku. V letošním roce 
na tyto aktivity navážeme dalšími 
semináři. Největší událostí první 
poloviny roku bude Festival vzdě-
lávání, který proběhne v  termínu 
31. 3.–2. 4. 2020 na zámku v Kos-
telci nad Orlicí.

V letošním roce budou vyhláše-
ny nové výzvy ve výše  uvedených 
operačních programech. Těšíme se 
na spolupráci a  věříme, že se pro-
jekty podaří zrealizovat. Hodláme 
podporovat spolky, obce a lidi, kte-
rým není veřejný a  kulturní život 
lhostejný. Více o  naší činnosti se 
dozvíte na našich www stránkách, 
facebooku nebo nás osobně kon-
taktujte.

Společně chceme, aby se nám 
v našem regionu žilo dobře, neboť 
je to místo, kde jsme doma. MAS 
Nad Orlicí o.p.s., www.nadorlici.cz

Petra Čejková, tel: 737 839 798

Říká se: Důvod k oslavě se vždyc-
ky najde. Není to tak dávno, co 
jsme slavili, že je TEMNO plnoleté. 
A  už vůbec to není tak dávno, co 
jsme výstavou v  knihovně oslavili 
20 let TEMNA. Loni jsme si, jen tak 
mezi námi, oslavili, že je TEMNO 
plnoleté i v Americe. A letos? Co je 
22 let? Nic, ale hezky to vypadá.

V roce 2020 – 22 let :-).
22 let je vlastně strašně dlouhá 

doba. Vzpomeňte, co všechno jste 
stihli za prvních 22 let svého života. 
Naučili jste se chodit, mluvit, učili 
se ve škole. Vznikala nová přátel-
ství. Zažili jste první lásky a  roz-
chody, aby mohly přijít další lásky.

A  to máme za sebou i  my. Učí-
te se chodit na scéně, jak správně 
mluvit a šprtáte se. Nové role, nové 
příběhy. Poznáváte další lidi, vzni-
kají přátelství. A  zamilováváte se. 

Do svých nových rolí, do postav, 
které hrajete. A pak se musíte jed-
noho dne se svojí postavou rozejít 
a zamilovat se znovu. Do nové role, 
do nové hry. Ale některé postavy 
ve vás zůstávají navždy. Tak jako ty 
opravdové lidské lásky.

Život jde dál. Ve 22 rozhodně 
nekončí, naopak. Těšíte se, co vám 
přinese. I  my se těšíme. Na nové 
hry, nové role, další představení, 

další diváky, na vás. A samozřejmě 
na další oslavy :-).

P.S. Na přiložené fotografii vi-
díte 4 zakládající členy TEMNA. 
To divadlo nám svědčí, vypadáme 
dobře. Jenom ty foťáky už nejsou, 
co bývaly. Tyhle nové nějak rozši-
řují :-)

TEMNO

ZPRÁVY Z MAS NAD ORLICÍ, O.P.S.

TEMNO UŽ VÁM HRAJE 22 LET
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Pokud si chcete pohodlně a VČAS rezervovat a koupit vstupenky na po-
řady Kulturního centra, jděte na webové stránky Kulturního centra kc.ty-
niste.cz a v pravé části najdete ikonu: @NOVINKY NA MAIL

Zde kliknete na zelený řádek: “Nastavení zasílání” a otevře se Vám tato 
stránka:

Zadejte svůj e-mail a  pod nadpisem ZASÍLAT OZNÁMENÍ O  NO-
VÝCH ČLÁNCÍCH Z VYBRANÝCH SEKCÍ si zakliknete vše, co chcete 
posílat – nejjednodušší hned 1. možnost – Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí – celý web a potvrdíte kliknutím na “Uložit nastavení”. Od této chví-
le – jakmile dáme na web novou akci, přijde Vám oznámení o této akci na 

Vámi zadaný e-mail.

Máte několik možností, jak si zajistit vstupenky:

1. Rezervace a platby na webových stránkách KC
Od prosince 2019 jsme pro vás zavedli na našich webových stránkách 

rezervační systém, který je jednoduchý a intuitivní (tzn, že vás sám vede 
jednotlivými kroky). Jen bych vás ráda upozornila na některá pravidla 
a přednastavené termíny, které byste nemuseli v rychlosti zaregistrovat.

Postup je jednoduchý, takže jen heslovitě:
- vybrat představení
- kliknout na ikonu REZERVACE
- vybrat sedadlo/a (modrá barva) – systém vám povolí max. 4 místa!!!
- klik na DO KOŠÍKU
- na další stránce je rekapitulace Vaší objednávky, pokud chcete další 

vstupenky (vč. na jinou akci) – klikněte na + další položky a opakujte po-
stup

- kliknete na POKRAČOVAT
- na další stránce budete vybírat způsoby DORUČENÍ a ÚHRADY
a) e-vstupenka, kartou online – zaplatíte kartou, na Vámi zadaný e-mail 

Vám přijde e-vstupenka:
- evstupenku si vytisknete na vaší tiskárně a s tou přijdete a ukážete ji 

uvaděčce při vstupu
- evstupenku nemusíte tisknout, ale ukážete ji uvaděčce na Vašem mo-

bilním telefonu
b) osobně, hotově – vyzvednete si a zaplatíte v kanceláři KD – POZOR!!! 

- rezervace je platná po dobu 21 dní!!!, pak se automaticky ruší a vaše místa 
si mohou zarezervovat další – na internetu se zabarví modře a jsou volná

Pokud si z jakýchkoliv důvodů nestihnete do 21 dní vstupenku vyzved-
nout, můžete zavolat do kanceláře KD (494 371 693), rádi Vám rezervaci 
prodloužíme.

Vstupenky si můžete vyzvednout v kanceláři KD:
po – čt: 9 – 16 hod.
pá: 9 – 14 hod.
nebo ½ hodiny před jakoukoliv akcí v pokladně KD (u hlavního vcho-

du)
PROSBA – při výběru míst on-line navazujte plynule na již zablokovaná 

místa, nenechávejte volný lichý počet míst (pokud možno).
Místo pro vozíčkáře nelze na internetu zarezervovat – musíte včas zavo-

lat a zarezervovat v KD.

2. Rezervace “PO STARU” – pro vás, co nemají internet nebo nemají 
rádi tento způsob rezervace a nákupu vstupenek, nebo nedůvěřujete plat-
bám kartou přes internet, může jako dříve:

1) rezervovat vstupenky telefonicky na č. 494 371 693, vstupenky si pak 
musíte vyzvednout minimálně týden před akcí (pokud tak neučiníte, bu-
dou znovu dány do prodeje)

2) přijít do kanceláře KD, vstupenky si na místě vybrat, zaplatit a odnést
- jen připomínka – v pokladně ani kanceláři KD nelze platit kartou!!!
3) koupit si vstupenky na jakékoliv představení ½ hodiny před jakouko-

liv akcí v pokladně KD (to dříve nešlo)
- KC-
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JAK SI KOUPIT VSTUPENKU A NEPROŠVIHNOUT ZAČÁTEK PRODEJE

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ

Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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Akce v březnu
 ■ V pondělí 2. března se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 

žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále ZUŠ.
 ■ V pondělí 16. března se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 

žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále ZUŠ.
 ■ V pondělí 23. března se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 

žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále ZUŠ.

Akce v dubnu
 ■ Ve středu 1.  dubna se uskuteční samostatný Koncert orchestrů ZUŠ. 

Posluchačům se představí velký dechový orchestr a swingový orchestr – 
Bigbanďata. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v Kulturním domě. Re-
zervace místenek v kanceláři ZUŠ v úředních hodinách. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 6. dubna se uskuteční Koncert komorních souborů. Veřejnos-
ti se představí soubory různých nástrojových obsazení. Začátek koncer-
tu je v 18.00 hod. v Kulturním domě. Rezervace místenek v kanceláři 
ZUŠ v úředních hodinách. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 20. dubna se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

 ■ Ve středu 22. dubna se koná v sále Kulturního domu krajské kolo sou-
těže ZUŠ tanečních a jazzových souborů. Začátek soutěžního klání nej-
lepších souborů celého Královéhradeckého kraje bude v  dopoledních 
hodinách. Je zapotřebí podotknout, že náš kraj patří kvalitou mezi ty 
nejlepší i v celostátním měřítku, proto během celého dne uslyšíte sou-
bory nejvyšší umělecké kvality. V porotě usedne i  jazzový a swingový 
zpěvák Jan Smigmator.

 ■ V pondělí 27. dubna se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací 
žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
AKCE

V BŘEZNU A DUBNU



V  učivu prvouky probíráme 
v  současnosti horniny a  nerosty, 
ukazujeme si při tom názorně i  je-
jich vzorky. Na oživení jsem donesl 
z domu zajímavé kameny, mezi kte-
rými byl i krásný obtisk prehistoric-

ké škeble v opuce, který jsem nalezl 
kdysi při sběru hub v lomu u Křivic. 
Zkamenělina se dětem líbila, druhý 
den donesl podobnou sbírku z do-
mova žák třídy Dan Filipi. Protože 
děti obdivovaly zachovalost done-

seného trilobita, navrhl jsem jim, že 
si „zkameněliny“ vyrobíme. Většina 
nadšeně souhlasila. Následná výro-
ba byla ve znamení pečlivosti v práci 
a soutěžení mezi žáky, kdo bude mít 
dílo nejlepší. Fotografie průběhu vý-

roby a výsledků práce ukazuje, že se 
„zkameněliny“ povedly a pomyslné 
první místo za nejpovedenější výro-
bek zaslouží všichni žáci třídy.

Mgr. Jan Skalický, třídní učitel

Dne 29. 1. 2020 se ve velké tělo-
cvičně naší školy uskutečnil turnaj 
ve stolním tenisu. Ani chřipková 
epidemie nezabránila 37 nadšen-
cům tohoto atraktivního sportu 

změřit vzájemně síly v mnohdy na-
pínavých zápasech. Soutěžilo se v 5 
věkových kategoriích vyřazovacím 
systémem. Vítězové si vybojovali 
zasloužené ceny, ale zkrátka nezů-

stali ani poražení. Každý, kdo se 
turnaje zúčastnil, si odnesl nejen 
zajímavou zkušenost, ale i  origi-
nální pingpongový míček jako su-
venýr. Už nyní se těšíme na další 

sportovní klání, které proběhne 
v  červnu na konci školního roku. 
Pojďme potrénovat, konkurence je 
velká, ať nás soupeř nezaskočí!

Mgr. Andrea Richterová

MLADÍ GEOLOGOVÉ – ŠKOLA HROU

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
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Také vám doma pravidelně mizí 
ponožky? Nevíte, kam se vám po-
řád ztrácejí? Máte sbírku lichých 
ponožek, které nemají svůj protěj-
šek? Kdo za to může? Že by pračka 
nebo sušička je pojídala?

My odpověď známe a  rádi vám 
jí sdělíme. Během prosince jsme 
se v  hodinách literatury seznámili 
s  knihou Pavla Šruta Lichožrouti, 
který nám otevřel oči a zavedl nás 
do světa ponožkových bytostí, kte-
ré mohou za ztrátu našich ponožek. 
Tajemství lichožroutů bylo prozra-
zeno. Poznali jsme malého Hih-
líka, který žije se svým dědečkem 
u  pana Vavřince. Jeho rodiče jeli 
zachraňovat lichožrouty do Afriky, 
protože tam lidé chodí bosi a tamní 
lichožrouti trpí hladem. Seznámili 

jsme se s  Hihlíkovými bratranci 
Ramsesem a Tulamorem. V knížce 
nechybějí ani tzv. „záporáci“, které 
zde zastupuje Kudla Dederon se 
svou partou.

A  jak lichožrouti vypadají? Vý-
tvarnice Galina Miklínová jim dala 
podobu ve svých ilustracích, které 
nás doprovázejí celým příběhem 
knížky. Pavel Šrut i  Galina Miklí-
nová získali za knihu cenu „Kniha 
desetiletí pro děti a mládež“. Pavel 
Šrut dostal také ocenění Magnesia 
Litera.

Nám se příběh lichožroutů moc 
líbil. V  hodině výtvarné výchovy 
jsme si každý nakreslili svého vy-
sněného lichožrouta podle svých 
představ. Se svým portrétem licho-
žrouta jsme pracovali v  hodinách 

slohu a  každý z  nás se snažil, co 
nejlépe popsat svého hrdinu. Na-
konec vznikla slohová práce na 
téma „Můj lichožrout“. Všechny 
práce byly výjimečné, protože ka-
ždý z nás zanechal kousek sebe ve 
svém malém lichožroutovi.

Doufáme, že se vám naše práce 
budou líbit. A  nezoufejte, i  licho-
žrouti musí jíst!

Mgr. Edita Burešová a žáci 7. A

Ukázka slohové práce
Můj lichožrout
Jmenuji se Červeňák a jsem malý 

lichožrout. Své jméno jsem dostal, 
protože mi nejvíce chutnají červené 
ponožky.

Bydlím v  Praze. Můj domácí je 
postarší pán. Bydlím u  něj, pro-

tože má doma hodně červených 
ponožek. Jsem menší lichožrout. 
Mám větší bříško a jsem černobílý. 
Upoutá vás moje dlouhá pusa a ku-
laté oči. Moje nožky jsou kratší, než 
mají ostatní lichožrouti. Živím se 
ponožkami a nejradši mám červe-
né ponožky.

Nesmím nikdy potkat psy, lidi 
a  kočky. Také se nesmím koupat 
ve vodě, protože bych se rozmočil. 
My, lichožrouti, jsme malí a vejde-
me se skoro do každé škvíry. Naše 
domácnost je poměrně malá. Naše 
zákony jsou: „Nesmí nás vidět lidi 
a nikdy nesmíme vzít celý pár po-
nožek!“

Tak já jdu na výpravu pro ponož-
ky. Ahoj!

T. F. 7. A

NÁŠ MĚSÍC S LICHOŽROUTY
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Skládám naději v Hospodina, má 
duše v něho naději skládá, čekám na 
jeho slovo.

Žalm 130,5

V postním období si mnozí chtějí 
dokázat, že se zvládnou od něčeho 
oprostit. Že zvládnou čtyřicet dní 
bez masa, alkoholu, televize, sociál-
ních sítí, že vydrží bez některých pří-
jemných požitků. To je jistě zdravá 
zkušenost, nicméně se s  tím trochu 
míjí hlavní význam půstu. Půst není 
to, co zvládneme, není to trénink na-
šeho sebeovládání ani dokazování si 
vlastních schopností. Půst se nesou-
střeďuje na nás! Postní období při-
pomíná právě to, že vlastními silami 
si nezajistíme nic. Sami nedokážeme 
nic, proto skládáme naději v  Hos-
podina a čekáme na jeho Slovo – na 
Krista. Teprve toto vědomí nás osvo-

bozuje jak od překonávání sebe sama 
a dokazování si svých schopností, tak 
od závislosti na pomíjivých věcech. 
Proto je dobré odložit všechny ty 
příjemné věci a požitky. Ne abychom 
si něco dokazovali, ale abychom pro-
jevili svoji svobodu od nich i od nás 
samých.

Hlavní na půstu je pozitivní roz-
měr. Je to období, kdy máme vyhra-
zený čas k  soustředění se na mod-
litbu, na očekávání, na Hospodina. 
Zkušenost Velikonoc nás pak může 
opravdově zasáhnout a vyslat do ak-
tivního života po zbytek roku.

Hospodine, ty nás znáš líp, než se 
známe sami. Pomoz nám poznávat, 
že celý svět je ve tvých dobrých ru-
kou. V  tebe skládáme svou naději. 
Amen.

Píseň:
1. Proč se svět marností, bohat-

stvím honosí? Vždyť jeho sláva, lesk, 
skončí vždy v  bezmoci. Co stavěl 
s  námahou, za chvíli pomine. Jak 
suchá tráva zas, jak suchá tráva zas 
v dýmu se rozplyne.

2. Kde jsou dnes králové slavní 
a  vznešení, mudrci hloubaví, v  ro-
zum zahledění? Kde říše, národy, 
co chtěly vládu mít? Jak loňský sníh 
mizí, jak loňský sníh mizí, musely 
odejít.

3. Člověče můj milý, čeho se při-
držíš? Co navždy zůstane, co zítra 
opustíš? Kochat se hojností, těšit 
blahobytem? Znát Boží zákony, znát 
Boží zákony, nosit je v srdci svém?

4. Co v Písmu psáno, to pro svět je 
bláznovství. S nadějí v lásce žít s ví-
rou i moudrostí. Druhým teď sloužit 
máš, o  sebe nepečuj. Jen s  milostí 

Boží, jen s  milostí Boží získáš pak 
život svůj.

 
Píseň z Dodatku k Evangelickému 

zpěvníku č. 689 Proč se svět marnos-
tí, bohatstvím honosí (nápěv Cantus 
Catholici Trnava 1655; text M. Ester-
le).

Srdečně zveme na shromáždění 
v březnu (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

8. 3.–10:30 h bohoslužby s nedělní 
školou

8. 3.–15:30 h zpívání rodin s dět-
mi.

Bohoslužby 22. 3. se v Týništi ne-
konají, jsme zváni do Třebechovic 
(od 9:00 h) na Výroční sborové shro-
máždění.

Jaroslav Matuška

Potravinová sbírka v  adventu – 
poděkování

V předvánočním čase bylo vybrá-
no celkem asi 200 kg potravin od 
lidí převážně z Dobrušky a Opočna. 
Větší část potravin byla ještě před 
vánočními svátky rozdělena do 32 
potřebných rodin a  část dostali 4 
jednotlivci. Do konce února byly 
rozděleny všechny potraviny. Distri-
buce proběhla na základě společné-
ho výběru a doporučení sociálního 
odboru MÚ Dobruška, MÚ Opoč-
no a starostů obcí.

Děkujeme všem lidem, kteří při-
spěli do adventní potravinové sbírky 
v roce 2019.

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 
2019

Předkládám vám vyúčtování pe-
něz z TKS 2019, která měla výtěžek 

692 844 Kč, z toho 65 % se vrací na 
účet pořádající organizace. Malá 
odchylka může vzniknout tím, že 
nějaké peníze pošlou lidé složenkou 
nebo přímo na účet a  neprojdou 
našimi pokladničkami a  dále pří-
spěvkem do fondu mimořádných 
událostí, kterým přispívá každá cha-
rita v naší diecézi na řešení povodní 
a jiných přírodních kalamit.

Z výtěžku TKS 2019 bylo přijato: 
448 217 Kč. Z  výtěžku TKS přede-
šlých let bylo ušetřeno a převedeno 
470 228 Kč. Celkem k  vyúčtování 
918 445 Kč.

Použito na:
Pořízení auta VW Caddy pro 

sociální službu osobní asistence 
357 417 Kč. Pomoc hlavně senio-
rům - sociální služba Osobní asis-
tence 61 416 Kč. Provoz půjčovny, 

nákup kompenzačních pomůcek 
73 806 Kč. Potravinová pomoc, vy-
bavení skladu, provoz 41 338 Kč. 
Přímá pomoc lidem v nouzi 99 625 
Kč. Projekt v Indii- Adopce na dál-
ku 22 411 Kč. Celkem vyúčtováno 
k 31. 12. 2019 656 013 Kč.

Zůstatek převeden do r. 
2020 262 432 Kč

V r. 2019 jsme pořídili z TKS čtvr-
té služební auto, aby naše asistentky 
mohly zajišťovat péči lidem v celém 
obvodu Dobrušska a  Opočenska, 
v horách a tam, kde je potřeba. Na 
toto auto jsme si šetřili prostředky 
již i z minulých sbírek.

Dále byly peníze z  TKS použity 
na provoz sociální služby osobní asi-
stence, 61 416 Kč (což představuje 2 
% z celkových nákladů služby).

V roce 2019 jsme rozšířili půjčov-
nu pomůcek, přesunuli ji do nových 

prostor v ul. Fr. Kupky 325 a nově ji 
vybavili. Zároveň průběžně doku-
pujeme nové pomůcky podle toho, 
jak lidé potřebují a jaká je poptávka.

Významná částka 99 625 Kč byla 
použita na pomoc lidem v nenadá-
lé těžké životní situaci. Většinou se 
jednalo o  pomoc matkám samoži-
vitelkám s dětmi (rostoucí nájemné, 
nemoc, ztráta příjmů z různých dů-
vodů), zdravotně znevýhodněným 
dětem apod. Tato pomoc je posky-
tována výjimečně, jednorázově, ve 
spolupráci s OSPOD, s Úřadem prá-
ce, se starosty a starostkami a s ná-
sledným poradenstvím k  vyřešení 
situace.

Každoročně podporujeme také 
projekt Diecézní charity Hradec 
Králové nazvaným Adopce na dál-
ku, kde máme jistotu, že peníze jdou 
konkrétním dětem na vzdělání.

Ing. Jana Poláčková

 ■ Dne 8.  1.  2020 
v  13:00 hod. bylo 
cestou Policie ČR 
přijato oznámení 
o  volně pobíhají-
cím psu na vozov-
ce silnice č. I/11 
v blízkosti viaduk-

tu na obchvatu města Týniště nad 
Orlicí. Pes  – kříženec čínského na-
háče byl odchycen a dočasně ustájen 
na služebně MP. Následnými opat-
řeními zajištěna péče u  náhradního 
chovatele.

 ■ Dne 12.  1.  2020 v  01:00 hod. byl 
strážníky v  rámci hlídkové činnosti 
nelezen muž, který si pádem způso-
bil poranění hlavy. Poskytnuta první 
pomoc a  přivolána Rychlá zdravot-
nická pomoc.
 ■ Dne 15. 1. 2020 v 14:37 hod. bylo 

městské policii oznámeno, že na par-
kovišti na Mírovém náměstí v  Tý-
ništi nad Orlicí došlo k  poškození 
zaparkovaného vozidla. Zhlédnutím 
záznamu z  městského kamerového 
systému bylo ustanoveno motoro-
vé vozidlo, které bylo odpovědné za 

vzniklou škodu. Následně bylo zahá-
jeno jednání s osobou provozovatele 
a potažmo i řidiče o náhradě způso-
bené škody.
 ■ Dne 15. 1. 2020 v 16:00 hod. bylo 

přijato telefonické oznámení obyva-
telky obce Rašovice, která upozornila 
na kolizní situace, ke kterým dochází 
na místní komunikaci z Olešnice do 
Rašovic. Komunikace svažující se 
k obci Rašovice byla využívána dět-
mi k jízdám na koloběžkách a skate-
boardech a  projíždějící vozidla byla 
nucena náhle měnit směr jízdy, aby 

nedošlo ke vzájemnému střetu. Pří-
tomné děti byly strážníkem poučeny 
a vykázány z komunikace.
 ■ Dne 16. 1. 2020 v 10:15 hod. bylo 

na základě upozornění všímavého 
občana zajištěno a  vzato do úscho-
vy pánské jízdní kolo zn. Eska, kte-
ré stálo několik dní nezajištěné pod 
silničním viaduktem u  komunikace 
vedoucí z Týniště nad Orlicí do Lípy.

Jaroslav Forman
strážník MP

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – LEDEN 2019

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ZPRÁVY Z FARNÍ CHARITY DOBRUŠKA



V  naší Mateřské škole U  Dubu 
poskytujeme vzdělávání podle 
státem daných rámcových vzdě-
lávacích programů. Umožňujeme 
dětem se rozvíjet ve všech pěti 
oblastech vzdělávání a  všech-
ny děti vedeme ke všestranné-
mu rozvoji. V  rámci vzdělávání 
21. století jsme se zapojili do 
dotačních programů umožňují-
cích vzdělávání s  technologiemi. 

Naše MŠ se účastní Operačního 
programu Výzkum, vývoj a  vzdě-
lávání, který je financovaný z  Ev-
ropských strukturálních a  inves-
tičních fondů. Od září 2019 tak byl 
v naší mateřské škole zahájen pro-
jekt Zvýšení kvality výuky v MŠ – 
U Dubu, Týniště n. O. II., více zná-
mým je pod názvem Šablony  II. 
Projekt je zaměřen na společné 
vzdělávání dětí, osobnostně pro-

fesní rozvoj pedagogů, podporu 
rozvojových aktivit, aktivitu rozví-
jející ICT a má i výchovnou funk-
ci. Rozvíjení ICT je určeno pro 
děti předškolního věku a  v  této 
formě probíhá po dobu 64 týdnů. 
Díky tomuto projektu MŠ získala 
10 tabletů, na kterých si děti zdo-
konalují logické myšlení, jemnou 
motoriku, svůj postřeh, a dále jim 
sdělujeme, jak je důležitý zdravý 

pohyb a věnujeme se prevenci zá-
vislosti. Činnosti s tablety rozvíjejí 
u dětí čtenářskou a matematickou 
pregramotnost. Tyto aktivity ne-
jen, že děti velmi baví, ale hlavně 
zvyšují kvalitu předškolního vzdě-
lávání a usnadňují dětem přechod 
na ZŠ.

Za kolektiv MŠ U Dubu, 
Effenberková Šárka

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU - ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DOMÁCÍCH MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ
FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ N.O. NA MĚSÍC BŘEZEN 2020
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Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

14. 03. sobota 13:00 dorost Týniště Vrchlabí

15. 03. neděle 10:00 starší žáci Týniště Vamberk

22. 03. sobota
10:00 starší žáci Týniště Rychnov

15:00 A Mužstvo Týniště Solnice

Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny!



ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Za Soptíkem do Olešnice v Or-
lických horách

A je to tu zase - už třetím rokem 
se chystáme na Soptíkovo lyžová-
ní v  Olešnici v  Orlických horách. 
Skupina třiceti pěti dětí s  pěti-
člennou pedagogickou podporou 
se s  nadšením připravuje na pěti-
denní cestování za sportem. Lyže, 
lyžařské boty, teplé oblečení a sva-
činky od maminek a  tatínků jsou 
pečlivě nachystané a  nic nebrání 
tomu, abychom vyrazili. S  poča-
sím to sice vypadá spíše na letní 
školu v  přírodě, ale zprávy z  hor 
nám zaručují sníh a celkem zimní 
počasí. V Olešnici nás sice nečeká 
pohádkově zasněžená vesnička, ale 
upravená sjezdovka s dvěma lyžař-
skými vleky je připravená přijmout 
nadšené malé lyžaře. A  nejen ta, 
ale i  instruktoři Mára, Pepa, Zuz-
ka, Páťa, Dan a Petr nás vítají a roz-
dělují do skupinek podle toho, jak 
nám to jezdí! Na svahu je veselo…
někdo se zpočátku trochu válí víc 
než ostatní, ale brzy nám zatáčení, 

brzdění, zvedání jde jako po más-
le! Respektujeme naše instruktory 
a na pět dní z nich máme kamará-
dy do nepohody! Po skončení ly-
žování na nás za odměnu čeká sva-
činka a teplý čaj ve vyhřátém stanu 
a jako příjemná tečka, každodenní 
pohádka při zpáteční cestě auto-
busem. Poslední den je potřeba 
napnout všechny síly a  trochu se 
předvést před rodiči při lyžařských 
závodech. Medaile s diplomem na 
stupni vítězů je už to poslední, co 
v Olešnici zažijeme.

Takže….bylo to moc prima…
ahoooj Soptíku, a  příští rok jsme 
zase tady!!!

Iva Břízová

Pokrok jde stále dopředu

Kdybychom do mateřské školy 
přišli před 30 lety, sotva bychom 
tam našli třídy vybavené počítači, 
tablety, interaktivními tabulemi 
nebo televizory s  DVD přehráva-
či. Pokrok jde stále dopředu, pro-
to je u  nás každá třída vybavena 

kvalitními počítači a  televizory 
s  DVD přehrávači, které slouží 
ke vzdělávacím potřebám, jako je 
rozvoj rozumových a  matematic-
kých schopností, nebo k  vyhledá-
vání informací - děti jsou velmi 
zvídavé. Nezůstávejme však pouze 
u počítačů. Před několika lety jsme 
pořídili interaktivní tabuli, která 
je stabilně instalována v  jedné tří-
dě. Zde je však důležité, abychom 
věděli, kdy která třída s  interak-
tivní tabulí pracuje. Proto jsme na 
konci roku 2019 pořídili mobilní 
interaktivní tabuli. Její výhodou 
je to, že se může poměrně lehce 
přestěhovat kamkoliv, kde dosáhne 
na wifi síť. Mimo rozvoje rozumo-
vých a  matematických schopností 
ji můžeme využívat také k  výuce 
anglického jazyka, rozvoji čtenář-
ské gramotnosti a  kreslení, které 
je tak důležité pro rozvoj fantazie. 
V  individuálním přístupu k  dě-
tem využíváme také 10 tabletů 
s  výukovými programy a  progra-
movatelnou robotickou hračku - 
„včelku Bee-bot“. Včelka „Bee-bot“ 

je digitální interaktivní pomůcka 
na rozvoj logického myšlení, pro-
storové představivosti, plánování 
a  předmatematických dovedností. 
Modernizace se však netýká jen 
počítačového světa.

Jelikož si přejeme, aby se zde 
děti cítily hezky a rády se sem vra-
cely, probíhá i  modernizace tříd. 
V současné době probíhá postupně 
výmalba tříd, které se vybavují no-
vými koberci, nábytkem a herními 
prvky, jako jsou nové kuchyňky, 
obchůdky a  knihovničky. Dětem 
jsou přizpůsobeny svoji barevností 
a  přístupností. Knihovničky jsou 
vybaveny kolečky a  umožňují tak 
snadný přesun kamkoliv v  herně. 
Jsou plné dětských knih, ke kterým 
mají děti volný přístup a kdykoliv 
je tak mohou ve skupinkách či in-
dividuálně prohlížet, nebo o  nich 
diskutovat.

V  této modernizaci budeme 
i  nadále pokračovat, protože děti 
potřebují pro svůj život hezké 
a podnětné prostředí.

Bc. Zdeňka Veselková
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DALŠÍ AKCE V BŘEZNU 2020:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC BŘEZEN 2020

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 2 roků do 4 let

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

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…
ANGLIČTINA pro dospělé

15:00-17:30
15:00-15:45

16:15-17:00

17:30-18:30

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 1 do 2 let 
(říkadla, písničky, básničky…)

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:40

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

14:00-18:00
14:30-15:15

od 17:00

ST

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

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

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

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

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

08:00-12:00 ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Soukromá angličtina
SCUK (výde)

15:00-16:00

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

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

14:00-17:30
od 15:00

 ■ 2.3-6. 3. (Po-Pá) Karnevalový týden v MC Ratolest - masky, tvoření, hry, 
soutěže!

 ■ 7. 3. (So) NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL (téma: Vzhůru na palubu!) V Kul-
turním centru, od 9:45 h., pro děti od 1 do 7 let (+ sourozenci). Program: 
živá muzika – kapela NICNEUMĚL, soutěže, tancování, zpívání, tombola! 
Vstupné: dítě 20,– /30,– Kč, dospělý 10,– /20,– Kč (členi, nečleni).

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

 ■ 15. 3. (Ne) Nedělní pohádka pro děti a rodiče: Čert a Káča, Kulturní dům, 
do 15h., 70,– kč

 ■ 18. 3. (St) Společná návštěva KNIHOVNY a besedy s MYSLIVCEM, v 16h.
 ■ 19. 3. (Čt) Společný výlet do HK - zábavní park TONGO! Čas: 9-12h., cena 

90,– kč
 ■ 21. 3. (So) Po škole – dětská divadelní přehlídka, v Kulturním centru. 9-17h., 

rozpis představení je na samostatných letácích. Vstupné na celý den 40 Kč.

MC Ratolest PODPOŘILI v roce 2019:
Město Týniště nad Orlicí, J. Vlček (stravovací služby), Flobal s.r.o.,
LURA-K s.r.o. lékárna na náměstí, Knihkupectví, Městská Knihov-

na a další…
DĚKUJEME všem dárcům, sponzorům i těm,

kteří činnost MC jakýmkoliv způsobem podpořili.
Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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Četnická stanice Týniště nad Orlicí

Dříve než se seznámíme s historií 
naší četnické stanice, bylo by správné 
nastínit historii vzniku samotného 
četnictva. Na našem území, v období 
Rakouské říše, se prvně setkáváme 
s  četnictvem již roku 1815. To bylo 
v době, kdy po Vídeňském kongresu 
připadlo Rakousku severní území 
bývalého Italského království (Lom-
bardie). Jednalo se o změnu vojenské 
jednotky na četnickou, která byla 
v  době míru určena k  vykonávání 
bezpečnostních funkcí ve prospěch 
civilní státní správy. Četnický pluk 
v Lombardii se skládal z 5 eskadron, 
eskadrona z 2 křídel v síle 50 až 150 
mužů, křídlo z 2 čet, četa z několika 
sekcí a sekce z 2 až 3 brigád o 4 až 5 
mužích. Devět křídel bylo rozmístě-
no po území Lombardie a desáté se 
nacházelo v Miláně. To bylo složeno 
z důstojníků a poddůstojníků, tvořilo 
zálohu a sloužilo pro výcvik nových 
četníků. Roku 1820 bylo vytvořeno 
jedenácté křídlo pro službu v Jižním 
Tyrolsku.

Po porážce maďarské revoluce 
v  roce 1849 byl na území Uherska 
zformován podle již osvědčeného 
lombardského modelu další četnický 
pluk. V uvedenou dobu šlo o první 
krok k rozšíření četnictva na území 
celé monarchie. K realizaci této my-
šlenky byla již v květnu 1849 zřízena 
zvláštní komise. Z  jejích podkladů 
sestavil Alexander Bach dokument 
o založení četnictva, který císař Fran-
tišek Josef I. podepsal 8. června 1849. 
Zákon zavádějící četnictvo byl vydán 
v  lednu roku 1850. V  tomto záko-
ně bylo četnictvo definováno jako 
vojensky organizovaný strážní sbor 
určený k udržování veřejné bezpeč-
nosti, klidu a pořádku. V roce 1850 
bylo vytvořeno celkem 16 četnických 
pluků, které zajišťovaly bezpečnost-
ní službu na území celé monar-
chie. Pluky byly pořadově číslovány 
a označeny názvem teritoria své pů-
sobnosti. Na českém území existova-
ly dva pluky – v Čechách (Gendar-
merie-Regiment Nr. 2 für Böhmen), 
na Moravě a ve Slezsku (Gendarme-
rie-Regiment Nr. 3 för Mähren und 
Schlesien). Postupně po monarchii 
vznikaly základní útvary nám známé 
četnické stanice.

Četnická stanice Týniště nad Or-
licí byla založena 1.  listopadu  1877 
a  k  jejímu zřízení došlo v  čp. 285. 
Jejím prvním velitelem byl Fran-
tišek Zich, který měl současně na 
četnické stanici i svůj soukromý byt, 
kde se narodily jeho dcery Pavlína 
a  Hermína. Jeho syn Rudolf přišel 
na svět v  jiné budově na náměstí 
v  čp. 275, kam se četnická stanice 
přemístila roku 1890. Zde fungovala 
do roku 1901. Četnická stanice byla 
několikrát přestěhována, a  to do ul. 

Třebechovická do čp. 13 a  čp. 374, 
kde působila do první světové války. 
V období první světové války se na-
cházela v ul. Na Stavě v čp. 189, a to 
do roku 1920.

28.  října  1918 o  3. hodině odpo-
lední dorazila do Týniště nad Orlicí 
zpráva s  textem: Praha je celá v zá-
plavě praporů v  národních barvách. 
Ulice jsou plné lidí a všichni se radují. 
Válka je u konce. Máme vlastní stát. 
Rakousko kapitulovalo. Tato zpráva 
byla po Týništi nad Orlicí ihned roz-
šířena a k 4. hodině vlály prapory na 
mnoha domech. Bezprostředně poté 
se sešla hospodářská rada, která byla 
okamžitě proměněna na národní vý-
bor. 29. října 1918 o 11. hodině byla 
veškerá práce ve všech podnicích za-
stavena a dělnictvo, občanstvo, státní 
zaměstnanci a četnictvo se shromáž-
dili na zdejším náměstí, kde z  bal-
konu „Panského domu“ promluvil 
František Trojan, ředitel měšťanské 
školy v  Týništi nad Orlicí, a  podal 
prohlášení o  zákonu vydaném ná-
rodním výborem v  Praze. Potom 
byl složen a  podepsán slib zdejším 
mužstvem četnické stanice, společ-
ně s úředníky a zřízenci poštovního 
a železničního úřadu. Národní výbor 
hned po převratu ustanovil hlídky na 
nádraží v Týništi nad Orlicí, které za 
sokolské a četnické asistence kontro-
lovaly vojáky vracející se z války, aby 
neodnášeli zbraně a výstroj. Četnic-
ká stanice byla přestěhována na ná-
městí do čp. 264.

13. a 14. prosince 1920 připravova-
li komunisté stejně jako jinde pokus 
o převrat, avšak v našem městě tomu 
bylo zabráněno za přítomnosti posil 
30 vojáků pěšího pluku č. 4 Hradec 
Králové, který pomohl zabezpečit 
veřejný pořádek našim četníkům.

21.  dubna  1921 o  3. hodině od-
polední byl strážmistr Adolf Rych-
novský ze zdejší četnické stanice při 
procházce lesem v  blízkosti Týniště 
nad Orlicí napaden a dvěma ranami 
z  pušky zastřelen pytlákem Karlem 
Horákem. Za tento čin byl Karel 
Horák královéhradeckou porotou 
odsouzen jen k  15 letům žaláře, je-
likož v době spáchání činu nedosá-
hl ještě 18 let. Pohřeb zastřeleného 
strážmistra Adolfa Rychnovského se 
konal v neděli 24. dubna 1921 odpo-
ledne za přítomnosti exponovaného 
štábního důstojníka podplukovníka 
Rudolfa Bricha, kapitána Josefa Víta 
z četnického velitelství Náchod, 120 
příslušníků četnictva a několika tisíc 
občanů z Týniště nad Orlicí a dale-
kého okolí. Tento slavný a nevídaný 
pohřeb byl vypraven s velkými vlast-
ními náklady místního Sokola.

Při výkonu své služby toho četnicí 
zažili opravdu hodně. Svou činností 
pomáhali v  období povodní, jako 
např. roku 1926. Prováděli kontroly 
a  dohled. Ve starých záznamech se 

můžeme dočíst i o tom, jak vypada-
la jejich obchůzková činnost. Jedna 
z pěších tras vedla z Týniště nad Orli-
cí přes obce Lípa, Rašovice, Olešnice 
do Hoděčína a poté zpět. Někteří čet-
níci odjeli vlakem směrem do obce 
Třebechovice pod Orebem, odkud se 
vrátili zpět pěší obchůzkou. Při zajiš-
ťování bezpečnosti byla nejvýznam-
nější návštěva prezidenta republiky 
T. G. Masaryka. Navštívil nás při své 
zpáteční cestě do Prahy 13.  červen-
ce 1926 o 18. hodině 15. minutě, kdy 
byl uvítán starostou města Rudolfem 
Matějkou. Tohoto slavného okamži-
ku se ve stejnokroji zúčastnili spolky 
Sokol, Orel a hasiči, společně s mno-
ha občany z Týniště a okolí. Návštěva 
prezidenta byla velmi krátká, trvala 
okolo 5 minut. Zdejší četnická sta-
nice byla pověřena střežením želez-
niční tratě z  Kostelce nad Orlicí až 
do Třebechovic pod Orebem a byla 
posílena deseti četníky od velitelství 
četnického oddělení v  Chrudimi. 
Bezpečnost prezidenta republiky 
nebyla nijak ohrožena a obyvatelstvo 
se chovalo bezvadně a taktně, takže 
nezavdalo příčiny k zákrokům.

Přišel pochmurný rok 1938. I čet-
nictvo bylo připraveno hájit svou 
vlast a  21.  května  1938 nastoupili 
štábní strážmistr Karel Radil a stráž-
mistr Josef Baláček ze zdejší stanice 
k praporu SOS a se svými přidělený-
mi silami hájili úsek hranice u obce 
Dlouhé u  Nového Hrádku. Jako 
první odešli a  teprve 27.  října  1938 
se vrátili domů na svou stanici, když 
svůj úkol, který jim byl uložen, spl-
nili. Naše republika byla okleštěna 
a čeští lidé museli z pohraničí utíkat, 
mnoho jich přišlo i  do Týniště nad 
Orlicí. Také se stěhovaly průmyslové 
podniky, hlavně brusírny skla z Boru 
u České Lípy, což zde podnítilo vznik 
nového sklářského průmyslu. Z čet-
níků, kteří byli evakuování ze Sudet, 
byli na zdejší stanici zařazení štábní 
strážmistr Roman Veinert, který při-
šel z  Kyšperku (Letohradu) a  stráž-
mistr Zdeněk Hubálek z  Děčína. 
Roku 1939, kdy se zhoršily vztahy se 
Slováky, a stupňovalo se to v otevře-
né nepřátelství, došlo k vojenskému 
zákroku na Slovensku, na kterém se 
též účastnilo i četnictvo. Četníci byli 
odesláni autobusy na Slovensko za 
účelem urovnání veřejného pořád-
ku. Ze zdejší stanice odešli 9.  břez-
na 1939 štábní strážmistr Karel Radil, 
strážmistr Josef Baláček a strážmistr 
Robert Černohous na soustředění 
do Náchoda, odkud téže noci od-
jeli s  oddílem do Piešťan. 21.  břez-
na 1939 se vrátili zpět na četnickou 
stanici. 15.  březen  1939 byl dnem, 
kdy nás Německo začalo okupovat. 
Následující den projela Týništěm ně-
mecká vojska, ale pokračovala dále 
ve směru na Hradec Králové. Četní-
ci se snažili v obci udržovat veřejný 

pořádek, i  když to byla velmi těžká 
situace. Po obsazení Němci okamžitě 
začalo probíhat zatýkání osob.

16.  března  1939 bylo příchozím 
rozkazem četnické stanici nařízeno 
zatknout následující osoby: Josef 
Lucký, Josef Fiala, František Němec, 
Josef Blahník, Emil Fuks, Eduard 
Maier, Hans Alexandr, Adolf Abe-
les, Vendelín Opatrný, František 
Vilímek, František Branda, Bed-
řich Viďourek a Václav Falc. Mnozí 
z  nich víckrát neviděli svůj domov 
a  svou rodinu, byli umučeni nebo 
popraveni.

V období protektorátu mnoho čet-
níků dobrovolně odešlo do výslužby, 
mnozí byli také přinucení různými 
okolnostmi. Do výslužby se odebral 
roku 1941 i  velitel četnické stanice 
vrchní strážmistr Josef Vinický, kte-
rý byl 18.  března  1939 evakuován 
ze Slovenska do Týniště nad Orlicí, 
když byli všichni Češi propuštěni ze 
služeb Slovenského štátu. V protek-
torátu byl Josef Vinický politicky 
nepohodlný z  důvodu předchozího 
působení u československých legií.

Na rozkaz zemského četnického 
velitelství ze dne 21.  listopadu 1939 
musel být odevzdán památník čet-
nické stanice Týniště nad Orlicí do 
úschovy zemského velitelství. Ko-
lik událostí a  utrpení přešlo, než se 
památník 10. února 1946 na stanici 
zase vrátil. Památník byl poté doda-
tečně dopisován.

1.  červenec  1942 je dnem, který 
hluboce zasáhl do četnického života. 
Krátkým fonogramem, který došel 
o den dříve, byla u četnictva zavede-
na němčina jako úřední řeč. Na naší 
stanici ale potíže nenastaly, proto-
že četníci již dříve absolvovali kurz 
němčiny a někteří německy částečně 
uměli. Chod četnické stanice v  Tý-
ništi změnou úředního jazyka nebyl 
výrazněji narušen.

V období protektorátu téměř neu-
stále na stanici přicházely příkazy na 
pátrání po uprchlících z  nucených 
prací. Z  Týniště nad Orlicí do Ně-
mecké říše nuceně odešlo pracovat 
okolo 250 osob, a  ti, kterým se po-
dařilo utéct, se schovávali po příbuz-
ných.

6. září 1944 dorazil na stanici roz-
kaz, aby byly odevzdány všechny 
četnické pušky a aby si četníci k vý-
konu služby ponechali pouze pistole. 
Němci se obávali četnických pušek 
z důvodu možného povstání.

Partyzáni mezitím Němcům 
„strašili v  hlavě“ a  přepadávali čet-
nické stanice, což skoro všude, kde 
byl rozumný velitel i  ostatní, vždy 
dobře dopadlo. Četníci byli pouze 
odzbrojeni a  partyzáni beze škod 
odešli. Proto do zdejšího okresu do-
razilo nařízení o posílení ohrožených 
četnických stanic. 26. prosince 1944 
na stanici Týniště byli přiřazeni tři 
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četníci na zesílené stanice a dále byla 
učiněna další bezpečností opatření. 
V konečné fázi bylo nařízeno i opev-
nění četnické stanice. Ale k tomu již 
vůbec nedošlo, většina se daným na-
řízením už jen usmívala, protože to 
již evidentně svědčilo o  německém 
strachu.

V  lednu 1945 byl vydán roz-
kaz k  vytvoření muničního skladu 
a skladu paliva u Týniště nad Orlicí, 
v  lesích ve směru k  obcím Křivice 
a  Rašovice. Němci byl vydán přís-
ný zákaz vstupu a  projet po místní 
silnici se mohlo pouze se zvláštním 
povolením. Tento příkaz byl zdejším 
obyvatelstvem dodržován a nenasta-
ly žádné problémy. Bylo již poznat, 
že se válka blíží ke konci, proběhlo 
i  bombardování, kdy byly shozeny 
tři bomby u  železniční tratě mezi 
Týništěm a  Petrovicemi a  poté tři 
bomby v prostoru továrny Novotný, 
k  žádným škodám téměř nedošlo. 
5.  dubna  1945 byla provedena sa-
botáž vykolejení nákladního vlaku 
v  prostoru Čestice a  Častolovice 
a  14.  dubna  1945 vykolejení vojen-
ského nákladního vlaku na železnici 
u  Petrovic. Pachatel sabotáží nebyl 
nikdy vypátrán.

V Týništi nad Orlicí vznikl národ-
ní výbor, který se ujal vedení. Protože 
v Týništi byla ještě německá posádka, 
bylo nutno vyjednat zachování klidu, 
čehož bylo docíleno. Velitel němec-
ké posádky slíbil chovat se pasivně, 

pokud bude dodržen klid ze strany 
českého obyvatelstva, což bylo obou-
stranně splněno. Při činnosti národ-
ního výboru bylo zatčeno celkem 37 
osob, a to z řad Němců, kolaborantů 
a zrádců. Někteří byli propuštěni, jiní 
později odevzdáni soudu do Hrad-
ce Králové. Na náměstí se odehrál 
i  incident, kdy rozvášněný dav při 
lynčování usmrtil dvě osoby. Časně 
ráno 9. května 1945 projely Týništěm 
první jednotky Rudé armády, které 
dále pokračovaly ve směru k Hradci 
Králové. Téhož dne odpoledne byla 
uspořádána akce na oslavu vítězství, 
kde promluvil předseda národního 
výboru Bohatý, dva partyzáni a rus-
ká podzemní pracovnice z okolí.

Vrchní strážmistr Alois Kábrt na-
psal: „Oddechli jsme si všichni a zvlášť 
my četníci, neb naše služba nebyla 
záviděníhodná. V souvislosti s tím jest 
třeba vyzvednout, že všichni četníci ze 
zdejší stanice, třebas by nebyli nějak 
zvláště u příma zúčastněni na ilegál-
ním hnutí, pracovali po celou dobu 
okupace vydaným německým předpi-
sům a nařízením ve prospěch českého 
lidu a nesli více, jak kdo druhý riziko 
této činnosti a nebezpečí své služby.“

Po druhé světové válce se i na naší 
četnické stanici vše vrátilo do svých 
kolejí a dále pokračovalo v činnosti 
zajišťování bezpečnosti a  ochrany 
veřejného pořádku. Stanice, tehdy 
již oddělení Sboru národní bezpeč-
nosti, byla přemístěna na náměstí do 

domu čp. 89 a potom na náměstí do 
čp. 265.

Samozřejmě bychom mohli psát 
dále, ale zde četnictvo končí a  poté 
následuje Sbor národní bezpečnosti. 
Naší stanice se týkalo mnoho histo-
rických událostí, které se jí i v něko-
lika případech dotkly, mnohokrát se 
přestěhovala a za dobu její existence 
prošla službou celá řada mužů. Ně-
kteří tady byli krátce a  někteří zde 
zůstali i natrvalo.

Čest památce všem našim četní-
kům.

Velitelé stanice:
František ZICH (1877 – 1889), Jo-

sef KARÁSEK (1889 – 1890), Fran-
tišek PETRÁNEK (1890  – 1912), 
Ludvík BRABEC (1912 – 1919), Voj-
těch PROCHÁZKA (1919  – 1925), 
Josef ŠPÁLA (1925  – 1939), Josef 
VINICKÝ (1939 – 1941), Alois KÁ-
BRT (1941 – 1945), Josef VINICKÝ 
(1945), Alois LEDEN (1945 – 1946), 
Jan TIKALSKÝ (1946)

Seznam podřízeného mužstva:

Václav SMÁHA (1904  – 1921), 
Václav PANUŠ (1913 – 1918), Václav 
NOVÁK (1913), Michael TURNER 
(1913), Václav HAKEN (1914  – 
1915), Karel TICHÝ (1916 – 1918), 
Adolf RYCHNOVSKÝ (1919  – 
1921), Jan PLNÝ (1919 – 1921), Ru-

dolf CHOUTKA (1920 – 1922), Vác-
lav HORA (1921  – 1922), Bedřich 
MRÁZEK (1921  – 1923), Jaroslav 
KALABZA (1921 – 1924), František 
SKALA (1922 – 1925), Jan ČERNO-
HOUS (1923  – 1926), Josef GRILL 
(1923 – 1924), Karel TOPIČ (1924 – 
1932), František ŠKODA (1924  – 
1925), Antonín PINC (1925 – 1936), 
Adolf ZAIDL (1927 – 1931), Vladi-
mír KUČERA (1930  – 1931), Josef 
JARÝ (1931 – 1938), Alois HAMÁ-
ČEK (1931  – 1936), Julius HAUER 
(1932  – 1934), Karel RADIL (1934 
–?), Josef Karel BALÁČEK (1936  – 
1945), Josef PELLERT (1936 – 1938)

Robert ČERNOHOUS (1938  – 
1941), Zdeněk HUBÁLEK 
(1938  – 1945), František ŠUGL 
(1938  – 1940), Roman VEINERT 
(1939 – 1945), František VOLMUT 
(1939 – 1941), Alois KÁBRT (1939), 
Václav KECLÍK (1940 – 1945), Jaro-
slav VÁCHA (1944 – 1945), Franti-
šek METELKA (1944 – 1945), Josef 
DĚDEČEK (1945  – 1946), Rudolf 
KOLOMAZNÍK (1945  – 1946), Jo-
sef JUPPA (1945), Jaroslav MIHUL-
KA (1945), František NETOLICKÝ 
(1945), Emil KHEIL (1946), Ladislav 
MAREK (1946)

(Zdroje: Památník ČS Týniště nad 
Orlicí, P. Macek  L. Uhlíř  – Dějiny 
Policie a četnictva I., Kronika města 
Týniště nad Orlicí)

Martin Urban
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 �František Ferdinand dEste na honu u  
Častolovic pod dohledem četníka  �Květen 1945 řešení odchodu německé armády  �Následek sabotáže  partyzánů ze dne 14.04.1945

 �Náměstí Týniště nad Orlicí, kde se roku 1946  
v čp. 89 vedle městského úřadu nacházela stanice

 �Po levé straně budova čp. 275, kde byla 
četnická stanice v letech 1880 - 1901 �Rakouský četník okolo roku 1900

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE V TÝNIŠTI



datum- den čas název druh místo konání

1. 3. ne 17:00 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

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

3. 3. út 17:30 FIMO - jarní tvoření pro dospěláky tvoření DDM

4. 3. st 13:00 FIMO pro děti tvoření DDM

7. 3. so 9:45 NÁMOŘNICKÝ KARNEVAL (pořádá MC Ratolest) zábava Kulturní dům

8. 3. ne 17:00 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

10. 3. út

9:30 Karel Čapek - zahradník - dopolední klub pro seniory přednáška Městská knihovna

14:30 Karel Čapek - zahradník - pořádá Městská knihovna přednáška klub senoirů město

17:30 KERAMIKA pro všechny tvoření DDM

19:00 Zdeněk IZER - Na plný coole zábava Kulturní dům

11. 3. st 16:00 KERAMIKA pro dospělé tvoření DDM

12. 3. čt
10:00 Večerníčkové čtení a tvoření (akce MC Ratolest) čtení Městská knihovna

17:00 Co svým vzhledem sdělujeme světu aneb proč vypadáme, jak vypadáme 
- S. Čiberová přednáška Městská knihovna

13. 3. pá 17:00 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

15. 3. ne 15:00 Čert a Káča (nedělní pohádka pro rodiče s dětmi) pohádka Kulturní dům

16. 3. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

17. 3. út 17:30 PEDIG tvoření DDM

18. 3. st 16:00 Povídání s myslivcem + návštěva loveckého psa (odd. pro děti) 
- Vladimír Beneš přednáška Městská knihovna

19. 3. čt 9:00 Společný výlet - zábavní park TONGO (akce MC Ratolest) zábava Hradec králové

21. 3. so 10:00 PO ŠKOLE 2020 divadlo Kulturní dům

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

17:00 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

23. 3. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

26. 3. čt 17:00 Cestování na vysokém kole (kostitřas): Všechny cesty vedou do Říma 
- Ivan Burkert přednáška Městská knihovna

27. 3. pá 19:00 Žena, která uvařila svého manžela divadlo Kulturní dům

29. 3. ne 17:00 Taneční polepšovna tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V BŘEZNU 2020
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Myslivecký spolek Petrovice 
nad Orlicí provozuje výkon práva 
myslivosti v  katastru obcí Petro-
vice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí 
a  Štěnkov. Jeho hlavní činností 
v  posledních letech je ochrana 
zvěře a  snižování škod na země-

dělských a  lesních pozemcích. 
V  letošním roce se opět ve vyšší 
míře zaměříme na odlov zvěře 
spárkaté, která na lesních a země-
dělských pozemcích dělá škody. 
Přitom musíme dbát, abychom 
zachovali kmenové stavy spárka-

té zvěře. Starosti nám dělá hlavní 
silnice, která protíná celou naši 
honitbu, a jsou na ní nehody stře-
tu se zvěří s automobily. Nemalou 
měrou se podílíme na kulturních 
akcích Červen měsíc myslivosti. 
Naše poděkování patří Městu Tý-

niště nad Orlicí za poskytnutou 
dotaci, která nám pomohla uhra-
dit výdaje na provozní místnosti, 
které používáme pro výkon práva 
myslivosti.

Jiří Sedláček

Děkuji městu Týniště nad Orlicí 
a  jmenovitě členkám SPOZu paní 
Sekyrové a paní Gavulové za milou 

gratulaci k  mému životnímu jubi-
leu.

Jaroslava Vaníková

Srdečně děkuji Městskému úřa-
du v Týništi nad Orlicí a Sboru pro 
občanské záležitosti, paní Michál-

kové a paní Ješinové, za blahopřání 
a dárky k mému životnímu jubileu.

Jiří Pavlíček

MYSLIVECKÝ SPOLEK PETROVICE INFORMUJE

PODĚKOVÁNÍ
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Městskou knihovnu v  Týništi 
nad Orlicí navštívilo v  loňském 
roce 13 393 návštěvníků. Do půj-
čoven přišlo 9 922 osob, bezplatný 
internet v  knihovně využilo 736 
návštěvníků a  kulturních akcí pro 
veřejnost a školy se zúčastnilo 2 735 
osob. Knihovna má 795 registrova-
ných uživatelů, z toho 220 uživatelů 
do 15 let.

V  roce 2019 bylo evidováno 

43 165 výpůjček, z toho 4 266 svaz-
ků naučné literatury dospělým, 
24 253 svazků beletrie pro dospě-
lé, 670 svazků naučné pro mládež, 
6 577 svazků beletrie pro mládež, 
6 970 periodik, 390 zvukových do-
kumentů a  39 dokumentů jiných. 
Uživatelé knihovny uskutečnili 
3 658 prezenčních výpůjček a  vy-
půjčené dokumenty prolongovali 
9 086 x.

Naše webové stránky www.
knihovnatyniste.cz a www.knihov-
natyniste.librisek.cz navštívilo 
6 660 uživatelů.

Knihovnice dospělého oddělení 
zpracovala 64 požadavků v mezik-
nihovní výpůjční službě. 30 poža-
davků obdržela z  jiných knihoven 
a 32 požadavků od našich čtenářů 
zaslala do jiných knihoven.

Kulturních akcí bylo v  loňském 

roce realizováno 122 a  zúčastnilo 
se jich 2 735 osob. Akcí pro dospě-
lé návštěvníky bylo 27 a  akcí pro 
dětské oddělení, včetně základních 
a mateřských škol, bylo uskutečně-
no 95 s účastí 1 995 osob.

Veřejnost rovněž využila našich 
kopírovacích služeb, ve statistice je 
vedeno 2 943 kopií za rok 2019.

Jana Novotná
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NAHLÉDNUTÍ DO STATISTICKÉHO DENÍKU

CO SVÝM VZHLEDEM SDĚLUJEME SVĚTU 
aneb proč vypadáme, jak vypadáme

O ČEM SI BUDEME POVÍDAT?
• co lze přečíst z celkového vzhledu člověka (držení těla, postava, vliv výběru oblečení, doplňků a 

barev)
• obličej jako otevřená kniha - diagnostika z obličeje
• líčení jako léčení
• proč máme konkrétní účes, proč toužíme barvit a tvarovat vlasy
• dotkneme se vztahů mezi muži a ženami, včetně cykličnosti
• podělíme se o řadu zajímavých kontaktů, zkušeností 
• a praktických návodů jak udělat změny v životě
• akce je vhodná i pro muže, srdečně vás zveme         

vás zve na přednášku

Světlana Čiberová
Celostní intuitivní vizážistika
www.svetlanaciberova.cz



NOVÁ 
LESNÍ ŠKOLA
pro vzdělání a zdravý 
pohyb vašich dětí 
ve věkově smíšené 
skupině od šesti let

Začínáme na podzim 
2020
v Čermné nad Orlicí

více se dozvíte na:

www.lesnicestou.cz

strana 33

NOVÁ NOVÁ 
LESNÍ ŠKOLALESNÍ ŠKOLA
pro vzdělání a zdravý pro vzdělání a zdravý 
pohyb vašich dětí pohyb vašich dětí 
ve věkově smíšené ve věkově smíšené 
skupině od šesti letskupině od šesti let

Začínáme na podzim Začínáme na podzim 
2020 2020 
v Čermné nad Orlicív Čermné nad Orlicí

více se dozvíte na:více se dozvíte na:

www.lesnicestou.czwww.lesnicestou.cz

porádá prednášku

Cestování na vysokém kole aneb Všechny cesty vedou do Ríma

Ivan Burkert --- 26. 3. --- 17:00 hod.

Možno zakoupit knihy a  svézt se na tzv. kostitrasu.
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Ve dnech 25-26. 1. 2020 pořádal 
SK oddíl kulečníku Mistrovství ČR 
v  kádru 52/1. Níže přinášíme in-
formace z průběhu turnaje.

Roli největšího favorita na 
zisk mistrovského titulu potvrdil 
o  uplynulém víkendu hráč klubu 
BC LakoPlast Trmice Martin Ved-
ral v kulečníkovém klubu v Týništi 
nad Orlicí při příležitosti 7. repub-
likového šampionátu v kádru 52/1. 
Martin měl do turnaje nasazen GP 
18,44 a i přes špatný vstup do tur-
naje dokázal svoji roli favorita po-
tvrdit. Ve finále porazil žižkovské-
ho Vladimíra Hambálka 135:105. 
Po jedenácti letech se republikový 
šampionát vrátil do Týniště nad 
Orlicí. Místní klub, který se dlou-
hodobě zúčastňuje východočes-
kých regionálních soutěží, pořádal 
republiku v  roce 2009. Konkrétně 
v  disciplíně kádr 52/2 a  z  trium-
fu se radoval Heřman Onderka, 
když ve skvělém finálovém zápase 
porazil Milana Ráčka v  poměru 
300:210 na 2 náběhy. Onderka na 
turnaji zahrál generální průměr 
70! A  právě finalista z  roku 2009 
Milan Ráček byl společně s Tomá-
šem Cebulou, Vladimírem Ham-
bálkem a  Janem Friedou hlavním 
konkurentem Martina Vedrala.

Do turnaje se přihlásilo celkem 
10 hráčů, kteří byli rozděleni do 
dvou skupin po pěti. V  sobotu se 
v sedmi kolech skupinové fáze hrá-
lo do 150 bodů na maximálně 15 
náběhů. První dva hráči si zajistili 
postup do nedělního semifinále. 
Martin Vedral turnaj nezahájil vů-
bec dobře. Překvapil ho přerovský 
Radek Slaměník. Vedral zahrál 
svoji jasně nejhorší partii sezony 
a  prohrál 122:96 na 15. A  hned 
ve druhém zápase mohlo být po 

Martinových nadějích. S domácím 
Radkem Sedláčkem prohrával již 
101:58 na 9 náběhů. V  tento mo-
ment se ale Martin chytil. Zahrál 
po sobě  série 33, 33, 26 a  zápas 
ukončil. Třetí zápas odehrál hráč 
trmického klubu s  Tomášem Ce-
bulou z  Havířova. Pro Cebulu to 
byl poslední zápas skupiny, před 
kterým byl bez ztráty bodu. Pora-
zil Sedláčka. Pak přerovského Mi-
rgu, a  to po výkonu na 5 náběhů! 
Tento výkon již nebyl překonán 
a  byl tedy nejlepším na turnaji. 
A  následně také porazil Slamění-
ka. S  Vedralem Cebula prohrával 
13:101. Poté ale zahrál série 37 a 43 
a  snížil vedení Vedrala na 93:112. 
Martin ale okamžitě zareagoval 
sérií 32. Zápas nakonec vyhrál 
108:150 na 9 náběhů. V  posled-
ním zápase skupiny porazil Vedral 
Mirgu 150:91 na 14. náběhů. Měl 
tedy stejný počet šesti bodů jako 
Cebula a o postupujících bylo jas-
no. Z  prvního místa postupoval 
díky vyššímu GP Cebula. Zahrál 
průměr 11,18. Vedral měl 10,92. 
Třetí místo obsadil se čtyřmi získa-
nými body Mirga díky vyššímu GP 
než měl klubový kolega Slaměník. 
Pátý byl domácí Radek Sedláček. 
Ve skupině B mohl hned první do-
polední zápas mezi Hambálkem 
a  Friedou napovědět v  boji o  dvě 
postupová místa. Zápas skončil 
122:116 pro hráče z  pražského 
Žižkova. Jan Frieda potřeboval 29 
bodů z dohrávky na remízu. Udělal 
23. Hráč z Dvora Králové nad La-
bem se dostal do svízelné situace. 
Hned v dalším zápase prohrál také 
s  Milanem Ráčkem. Po 9. náběhu 
byl stav 105:113 pro Ráčka, bohu-
mínský hráč hned zahrál sérii 25 
bodů. Frieda už do závěru zápasu 

nedokázal odpovědět a  prohrál 
150:121 na 14 náběhů. Frieda tak 
potřeboval zaváhání buď Ráčka 
nebo Hambálka. A  ta nepřicháze-
la. Ráček v  dalším zápasu porazil 
domácího Petra Sedláčka 150:73 
na 10 náběhů. Byla to již jeho třetí 
výhra. A stejný počet vítězných zá-
pasů měl i Hambálek. Po Friedovi 
porazil Petra Sedláčka a  také  Da-
vida Müllera z  Rajhradu. O  vítězi 
skupiny rozhodoval zápas předpo-
ledního kola dne. Hambálek měl 
bídný začátek. Na 5 náběhů 5 ka-
rambolů, zatímco jeho soupeř Rá-
ček měl již bodů téměř 70. V 7. ná-
běhu se dostal hráč reprezentující 
BC Bohumín již do vedení 115:17. 
Zápas dohrál ve 14. náběhu a zví-
tězil 150:85. Všichni zbylí hráči 
skupiny dosáhli na dva body. Třetí 
místo ve skupině obsadil domácí 
Petr Sedláček. Ten v  závěrečném 
zápase, který skončil až po půlnoci, 
porazil po svém nejlepším výkonu 
dne na 10 náběhů Davida Müllera 
150:105. Díky tomuto výkonu se 
průměrově dostal jak před hráče 
z Rajhradu, tak před Friedu.

Ráček skupinu vyhrál s  GP 
12,24 a  byl tak nejlepším hráčem 
sobotního dne. Nicméně do se-
mifinále se nasazovalo křížem, 
a  tak na něj čekal obávaný Mar-
tin Vedral. Ve druhém semifi-
nálovém zápase se utkali Cebula 
s  Hambálkem. Hrálo se do 200 
bodů na maximálně 15 náběhů. 
Vstup do prvně zmiňovaného zá-
pasu měl lepší Ráček. Ve 4. náběhu 
vedl již 70:25. V 7. náběhu byl stav 
93:50. Poté ale Martin Vedral před-
vedl skvělý finiš. 150 bodů na 3 ná-
běhy. Zahrál série 44, 25 a  finální 
81, která byla zároveň nejvyšší na 
turnaji! Konečný stav 96:200 na 

9 náběhů. Druhé semifinále bylo 
velkou bitvou až do samotného 
konce. Vláďa Hambálek za celých 
15 náběhů ani jednou nevynechal. 
Dřel, co to šlo. V 6. náběhu zahrál 
sérii 40 a  vedl 26:80. Tomáš Ce-
bula ale hned kontroval sérií 39. 
Hambálek ale znovu hned zahrál 
13 a  12. Cebula se dotahuje sérií 
22 a 9. Stav je 100:113. Hambálek 
ale znovu hned 12-6-17. Cebula 
ještě bojuje a  ve 14. náběhu za-
hrává 20. Prohrává 124:153. V po-
sledním náběhu musí havířovský 
hráč dělat minimálně 30 bodů na 
průběžné vedení. Zahrává však 
pouze 10 bodů a  Hambálek vítě-
zí na náběhy v  poměru 134:161. 
Zápasy s  Vláďou Hambálkem ne-
jsou žádný med. Je to velmi nepří-
jemný soupeř, který dokáže neu-
stále trefovat. Podobně je na tom 
ale i Martin Vedral. Finálový zápas 
nebyl přehlídkou vysokých sérií. 
Rozhodl zejména nepovedený za-
čátek v  podání hráče ze Žižkova. 
Na 6. náběhu měl pouze 20 bodů, 
Martin měl téměř bodů 90. Vláďa 
se nemohl chytit a výsledkem byla 
nejvyšší série 19. Martin v  celém 
průběhu finále nevynechal a  ve 
finálovém klání zvítězil 135:105. 
Martin Vedral se tak stává po-
čtvrté v  kariéře mistrem republi-
ky. Prvně v  disciplíně kádr 52/1. 
Martin má na svém kontě dva 
republikové tituly v  kádru 52/2 
a  jeden v  kádru 47/2. V  Týništi 
nad Orlicí zahrál GP 11,90. O de-
setinu vyšší generál měl pora-
žený semifinalista Milan Ráček. 
Děkujeme za podporu městu Tý-
ništi nad Orlicí, sportovnímu klu-
bu a poskytovateli internetu firmě 
PODA.

Štěpán Sedláček

MARTIN VEDRAL POPRVÉ MISTREM ČR V KÁDRU 52/1
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