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Co v letošním roce
Hned na začátku bych rád uvedl, že uplynulý rok 2019 byl z pohledu městských investic hodně
náročný. Rozpočet zatížily především dvě větší akce, kterými byla
rekonstrukce křižovatky Turkova –
Mostecká včetně úpravy v okolí
kruhového objezdu a rekonstrukce
jídelny v základní škole. Byly náročné nejen na finance, ale i z hlediska organizace a času provedení.
Dovolím si tvrdit, že obě dopadly

velmi úspěšně.
Mimo tyto zásadní loňské investice proběhla i řada menších,
kde bych zmínil lesopark Voklik,
parkoviště na sídlišti Střed podél
restaurace U věže, oprava fasády
na budově městské policie, rekonstrukce cvičné kuchyně v základní
škole spojené s bezbariérovostí budovy. Z pohledu dokončených investic byl rozhodně rok 2019 nejen
náročný, ale určitě povedený. Rád
bych na tomto místě zmínil velmi
důležitou skutečnost. Podařilo se
dokončit územní rozhodnutí k akci
Zvýšení kapacity trati Týniště nad
Orlicí - Častolovice - Solnice 3. část
do právní moci. Zde se jedná pro
jednoduché vysvětlení širší veřejnosti o náš důležitý místní zájem
spojený s budoucím podjezdem
pod železniční tratí v souvislosti
s rušením železničních přejezdů.
Dále je na místě nutné dodat, že
se musí stále připravovat stavební
akce na roky další, musí se tedy
hodně projektovat, což samozřejmě
obnáší nemalé finanční prostředky. Připravujeme projekty spojené
s následnou úpravou veřejných komunikací po zásazích ČEZu, který

likviduje nadzemní vedení a ukládá
kabely do země. V nejbližší době se
tato činnost bude týkat především
Štěpánovska a městské čtvrti Sítiny.
Je zadán i projekt na novou hasičskou stanici na novém místě. Tato
záležitost je ovšem hodně spojena
s dokončením stavebních činností
souvisejících s železnicí i s vývojem
možných dotačních titulů. Právě
proto musí být především dokončena projekční připravenost až do
fáze stavebního povolení.
Na letošní rok je naplánováno
zahájení rekonstrukce budovy základní umělecké školy. Tato investiční akce je již součástí rozpočtu
a je naplánována na dvě etapy.
Stavba bude, po dohodě se školou,
probíhat za provozu, přesto zásadní
stavební úkony proběhnou po oba
roky v době prázdnin. Pro letošek
se počítá především s bouráním
a výstavbou nové části v místě odkoupené nemovitosti. V roce příštím budou probíhat práce na budově stávající a propojení obou
objektů.
Letos dojde i k výstavbě parkoviště v sídlišti U Dubu, kde jsme si
pochopitelně vědomi nedostatku

parkovacích míst. I proto se zpracovává komplexní studie na toto
téma pro celý prostor sídliště, která má vytipovat veškeré možnosti
spojené s parkováním. Již se začala
budovat parkovací místa v prostoru u mateřské školy, další parkoviště vznikne za jedním z bytových
domů. Po dobudování bytového
komplexu v prostoru sídliště Střed
se výrazně zlepší situace s parkováním i v této lokalitě. Pokračujeme
opakovaně ve snaze získat dotaci
na vybudování cyklostezky do Křivic. Nemalé investice, které letošní rozpočet obsahuje, půjdou do
městských bytů, především do bytů
v TGM č.p. 950.
Chtěl jsem vám, vážení čtenáři,
představit ty nejzásadnější investiční záměry pro rok 2020. Pochopitelně je rozpočtováno mnoho
dalších menších prostředků, které
se kromě investičních týkají především provozních výdajů spojených
s běžným životem města a jeho
obcí. Věřím, že se nám podaří zase
o kousek zlepšit kulturu života
všech našich občanů.
Libor Koldinský – starosta města
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Rekonstrukce ČOV Týniště nad Orlicí.

V souvislosti se zásadními změnami v provozování vodohospodářských soustav a s pádem regionální ceny vodného a stočného
k 31. 12. 2019 jsme se rozhodli podat občanům kompletní informace
o těchto změnách. Jelikož se na různých setkáních s občany často dozvídáme, že mnoho spotřebitelů neví,
jak celý systém zásobování pitnou
vodou a likvidace splaškových vod
funguje, tak i od toho je dobré si následující text přečíst.
Přestože jsme pravidelně o průběhu jednání o budoucnosti provozu vodohospodářské soustavy ve
vlastnictví DSO Křivina informovali
(na zasedáních zastupitelstva obce,
v našich periodikách apod.), je určitě
následující ucelený exkurz užitečný.
Něco málo z historie
Při privatizaci státního podniku
Vodovody a kanalizace (VaK) v devadesátých letech minulého století
získaly města, obce nebo dobrovolné
svazky obcí do svého vlastnictví vodohospodářskou infrastrukturu, do
té doby vlastněnou a provozovanou
státním podnikem VaK. V našem
případě byl k převzetí tohoto majetku založen dobrovolný svazek obcí
Křivina, jehož členy jsou město Týniště nad Orlicí a obec Albrechtice
nad Orlicí.
V rámci privatizace státního podniku VaK Rychnov nad Kněžnou
měli všichni noví vlastníci vodohospodářské infrastruktury možnost
podat svůj vlastní návrh privatizačního projektu. Zástupci tehdejšího Vodohospodářského sdružení Křivina
(právní předchůdce dnešního DSO
Křivina) navrhovali založit vlastní
celookresní obchodní společnost,
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která by pro všechny vlastníky vodohospodářské infrastruktury zajišťovala jeho provoz. V úvahu připadala
i varianta založení akciové společnosti, do které by vlastníci svůj vodohospodářský majetek vložili a stali se
jejími akcionáři. Tato společnost by
se stala současně i provozovatelem.
Obě tyto formy jsou dnes v České
republice hojně rozšířené.
Bohužel mezi vlastníky nedošlo k dohodě a privatizační projekt
vlastníků vodohospodářské infrastruktury na privatizaci s.p. VaK
Rychnov nad Kněžnou nebyl ve stanoveném termínu podán.
Proto byl státní podnik VaK Rychnov nad Kněžnou zprivatizován na
provozní akciovou společnost AQUA
SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou
podle privatizačního projektu předloženého tehdejším managementem
státního podniku. Majoritní podíl
ve společnosti ve výši 66 % akcií byl
nabídnut volně k prodeji a 34 % akcií
obdrželi vlastníci vodohospodářské
infrastruktury (města, obce a dobrovolné svazky obcí) v podílech dle
hodnoty privatizovaného majetku.
V současné době vlastní 66 % akcií
společnost Energie AG Bohemia,
s.r.o., Praha.
Tady se trochu zastavíme a na rovinu řekneme, že pouze a právě tato
chvíle byla hraniční ve dnes stále
častěji omílaném tvrzení, že je voda
v cizích rukou. Není. Voda, jako komodita, je nás všech. Vodohospodářská infrastruktura potřebná k její
distribuci je ve vlastnictví DSO Křivina a tak to i zůstane. Provozování
majetku DSO Křivina je v současné
době realizováno na základě smlouvy o nájmu majetku k provozování
veřejných vodovodů a veřejné kana-

lizace uzavřené v roce 2000.
Jsme přesvědčeni, že ač je majoritní vlastník AQUA SERVIS,
a.s., Rychnov nad Kněžnou ovládán zahraničním akcionářem, tak
nám všem poskytuje kvalitní službu
a v celém území nastavil moderní
systém řízení správy našeho majetku.
No a je pochopitelné, že každý, kdo
podniká, to dělá za účelem zisku,
tedy opravdu část zisku po zdanění
může skončit i v zahraničí.
Něco o provozovateli
Akciová
společnost
AQUA
SERVIS Rychnov nad Kněžnou se
o provoz vodohospodářských soustav na Rychnovsku stará nepřetržitě
od svého založení v roce 1994. Firma
v současné době patří v Čechách do
skupiny Energie AG Bohemia, s.r.o.,
Praha. Tato společnost je ale ovládaná společností Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH a ta je ovládaná
společností Energie AG Oberösterreich. Obě tyto společnosti sídlí v Linzu v Rakouské republice.
Pod společnost Energie AG Bohemia, s.r.o., Praha spadají i další vodohospodářské společnosti působící
v Čechách, jako např. ČEVAK České
Budějovice, VHOS Moravská Třebová, Vodárenská společnost Chrudim
a několik dalších společností.
Sama společnost, která v loňském
roce oslavila čtvrtstoletí od svého
vzniku, představuje progresivní
firmu s orientací na koncového zákazníka a jasnou představou do budoucna. I ona však byla nucena se
s dopadem rozpadu regionální ceny
vypořádat a přizpůsobit se novým
podmínkám při zajišťování provozu
vodohospodářské infrastruktury.

Co vše se loni událo
Jak jsme již několikrát uvedli,
v souvislosti s rozpadem jednotné
ceny pro vodné a stočné a blížícím
se rozhodným datem o pokračování
nebo vypovězení smlouvy o nájmu
vodohospodářského majetku, byl
Dobrovolný svazek obcí Křivina postaven před zásadní rozhodnutí, jak
bude dále o svůj majetek pečovat.
V úvahu připadalo několik variant. Pokračovat nadále ve spolupráci
se společností AQUA SERVIS, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou nebo vypsat
nové koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace nebo
provozovat infrastrukturu ve vlastní
režii.
Po zodpovědném zvážení všech
dosavadních zkušeností a vyhodnocení alternativních možností správy
a provozování svého majetku jsme
dospěli k závěru, že chceme i nadále
spolupracovat se společností AQUA
SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Pro jednání o budoucí podobě
spolupráce byly stanoveny následující priority. Upravit stávající smlouvu o nájmu tak, aby bylo posíleno
a zlepšeno postavení DSO Křivina
jako vlastníka infrastrukturního majetku, nově upravit postup o vyjednávání ceny vodného a stočného,
jasně vymezit role vlastníka a provozovatele a zajistit dostatečnou výši
finančních prostředků pro obnovu
majetku DSO. Vzhledem k tomu,
že obsah jednání byl velmi náročný,
jak po stránce právní, tak zejména
ekonomické, byl do vyjednávacího
týmu tvořeného předsedou a místopředsedou svazku přizván i nezávislý
odborník.
Dle našeho názoru se podařilo
dospět s provozovatelem k dohodě
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ve všech zmíněných prioritách. Proto valná hromada svazku v prosinci
2019 rozhodla prodloužit platnost
smlouvy o nájmu majetku na další
roky formou dodatku ke smlouvě.
Jaký je aktuální stav
Suma sumárum, máme uzavřený
dodatek ke smlouvě o nájmu a provozu vodohospodářského majetku,
který posílil naše postavení, jako
jeho vlastníka, máme nově zavedený
kalkulační vzorec pro stanovení výše
ceny vodného a stočného, můžeme
si svobodně určit výši nájemného
a rozhodovat o plánu oprav, obnovy
a investic. Dlužno říci, že za tímto
výsledkem byl rok poctivě odvedené
odborné práce vyjednávacího týmu
lidí na mnoha jednáních. Jsme přesvědčeni, že lepší výsledek dojednán
být nemohl, neboť obě strany musely
částečně slevit ze svých požadavků.
Navíc starostové jsou vždy v jakési
schizofrenní situaci. Na jedné straně
zastupují své občany, kteří platí vodné a stočné, na straně druhé musí
být řádnými hospodáři, kteří mají
zodpovědnost za správu svěřeného
vodohospodářského majetku. Je to,
jednoduše řečeno, hodně zavazující
a zodpovědné postavení. Na tomto místě je ovšem nutno říct, že bez
vody nelze žít. Používáme ji opravdu všichni, takže je naší společnou
povinností udržovat potřebnou infrastrukturu k její dodávce a čištění
v perfektním stavu. To stojí nemalé
finanční prostředky, které se generují
zejména z pronájmu vodohospodář-

ského majetku, přičemž toto nájemné přímo ovlivňuje výši vodného
a stočného. Přestože je rozhodování
o výši vodného i stočného politikem, dáváme při našem rozhodování
přednost ekonomickým potřebám.
A tak to chceme, zcela nepopulisticky a zodpovědně, činit i nadále.
DSO Křivina, jako vlastník soustavy, pracuje se dvěma hlavními
příjmy, a to příjmem z nájemného za
pronajatý vodohospodářský majetek
a příjmem z podílu na zisku, jako
akcionář společnosti AQUA SERVIS,
a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Výše těchto finančních zdrojů
dlouhodobě nepokrývá všechny potřebné výdaje spojené s opravami,
údržbou, plněním plánu obnovy majetku a investicemi do nového majetku. Proto jsme dosud nebyli schopni
plně realizovat plán obnovy majetku.
Aby se tento stav zlepšil, bylo nutné
sáhnout od roku 2020 k navýšení nájemného. Z dřívějších cca 5,5 mil. Kč
na nynějších 7,5 mil. Kč. Tato změna
významně ovlivnila novou cenu vodného a stočného. Kromě zvýšení nájemného výrazně ovlivnily ceny vodného a stočného rostoucí provozní
výdaje společnosti AQUA SERVIS,
a.s., Rychnov nad Kněžnou, zejména
pak ceny materiálů, služeb, energií
a mzdových tarifů. Důležitý je i fakt,
že se cena nezvyšovala posledních
šest let, což jsme ale vždy považovali
za špatné.
Z výše uvedených důvodů došlo
od 1. 1. 2020 k úpravě ceny vodného a stočného na částku 89,09 Kč/m3

Dobudování kanalizace v Albrechticích nad Orlicí.

(včetně DPH), kterou valná hromada
DSO Křivina na svém prosincovém
jednání schválila. Tato cena bude zachována i po květnovém snížení sazby DPH. Vzniklý kalkulační rozdíl
v ceně vodného a stočného bude celý
převeden do nájemného za vodohospodářský majetek a bude použit na
plnění plánu obnovy majetku DSO
Křivina.
Z pohledu čísel je faktický dopad
nových cen na domácnosti následující. Při průměrné spotřebě 90 litrů na
osobu a den zaplatí od letošku čtyřčlenná domácnost za vodné a stočné
o zhruba 1 050 Kč/rok víc než dosud.
Což nám, s ohledem na současnou
dobrou ekonomickou situaci domácností, připadá snesitelné. K samotné
výši ceny je nutné dodat, že se i tak
nacházíme pod celorepublikovým
průměrem a nejsme v oblasti nejdražší.
Investujeme a chceme investovat
V nedávné minulosti byly dokončeny vcelku rozsáhlé investice do
vodohospodářského majetku DSO
Křivina. Jednalo se o odkanalizování
místní části Štěpánovsko, proběhla
modernizace a navýšení kapacity
ČOV v Týništi nad Orlicí.
V loňském roce proběhla úspěšně
stavba „Dobudování kanalizace Albrechtice“ s výstavbou cca 1 500 bm
nových kanalizačních stok a domovních přípojek pro cca 230 obyvatel.

Tato stavba byla spolufinancována
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
a z dotace Ministerstva zemědělství
ČR.
Další velkou investiční akcí, kterou
chceme v nejbližších letech uskutečnit, je výstavba podtlakové kanalizace Petrovice, která je již pod stavebním povolením a čeká na vypsání
výzvy Ministerstva zemědělství k dotačnímu titulu. Po jejím zveřejnění
podáme okamžitě žádost o dotaci.
Všechny investice jsou vždy financovány z více zdrojů, a to z dotací, úvěrů, vlastních zdrojů svazku, tak i investičních příspěvků členů svazku.
Závěrem
Věříme, že jsme tímto článkem
podali čtenářům ucelený a přehledný vhled do provozování vodohospodářské soustavy Dobrovolného
svazku obcí Křivina. Současně věříme, že přijatá rozhodnutí valné
hromady svazku o cenách vodného
a stočného budou odběrateli přijímána s pochopením, neboť se všichni
snažíme chovat ke svěřenému vodohospodářskému majetku jako řádní
hospodáři.
Libor Koldinský – předseda DSO
Křivina, starosta Týniště nad Orlicí
Jaromír Kratěna – místopředseda
DSO Křivina, starosta
Albrechtic nad Orlicí

Dobudování kanalizace v Albrechticích nad Orlicí.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 27

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí
konané dne 13. 01. 2020

A) Schvaluje:
1. Prodloužení nájemní smlouvy
p. J. V., bytem ***, na období od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2021.
2. Prodloužení nájemní smlouvy p.
T. M., bytem ***, na období od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.
3. Prodloužení nájemní smlouvy
p. V. L., bytem ***, na období od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.
4. Prodloužení nájemní smlouvy
p. J. S., bytem ***, na období od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.
5. Prodloužení nájemní smlouvy
p. T. J., bytem ***, na období od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2023.
6. Prodloužení nájemní smlouvy p.
K. V., bytem ***, na období od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2021.
7. Záměr pronájmu části pozemku
p. č. 1665 o výměře cca 249 m2
v k. ú. Týniště nad Orlicí.
8. Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2019810/SOBS VB/01 mezi
smluvními stranami: budoucí

oprávněná ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zastoupena společností Energomontáže Votroubek, s.r.o.,
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou a budoucí povinná
Město Týniště nad Orlicí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
9. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
19_SOP_01_4121607385 mezi
smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín a Město Týniště nad Orlicí
a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
10. Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti IE-122006462/VB/2, Týniště n. O.,
Petrovice – rek nn k čp 60 mezi
smluvními stranami: oprávněná
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín povinná
Město Týniště nad Orlicí a ukládá starostovi města smlouvu
podepsat.
11. Nákup daru na kulturní akci
Ples fotbalistů konanou dne
31. 1. 2020 ve výši 2.500 Kč.
12. Nákup daru na kulturní akci

Basketbalový ples konanou dne
14. 2. 2020 ve výši 2.500 Kč.
13. Vyplacení odměny pro ředitele
Základní školy Týniště nad Orlicí za 2. pololetí roku 2019.
14. Dohodu o provedení práce za
mimořádnou práci pro Město
Týniště nad Orlicí pro Ing. I. K.
ve výši 9 000 Kč.
15. Pojištění právní ochrany pro
Město Týniště nad Orlicí od
firmy D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR, Vyskočilova
1481/4, Michle, 140 00 Praha 4.
B) Bere na vědomí:
1. Protokol z veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové organizaci Mateřská škola - Město,
Týniště nad Orlicí.
2. Vyjádření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Týniště
nad Orlicí k protokolu o veřejnosprávní kontrole.
C) Ukládá:
1. Projednat v ZM prodej bytové
jednotky 875/2 (40,17 m2) v bytovém domě čp. 874,875 v k. ú.
Týniště nad Orlicí včetně podílu
na pozemcích a společných čás-

tech domu do majetku Z. S., trv.
pob. *** za cenu 19.200 Kč/m2,
což odpovídá reálné hodnotě
771.264 Kč a poplatky s prodejem spojené.
Termín. Zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Ředitelce Mateřské školy - Město, Týniště nad Orlicí odstranit
nedostatky zjištěné při veřejnosprávní kontrole.
Termín: 29. 2. 2020
Odpovídá: D. Křížková, DiS
3. Zařadit do jednání ZM Dodatek
č. 1 ke Zřizovací listině Základní
školy Týniště nad Orlicí.
Termín: Zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
Libor Koldinský starosta Pavel
Nadrchal místostarosta
Tento dokument má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Originál usnesení je
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka
MěÚ Týniště nad Orlicí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – DŮLEŽITÉ INFORMACE
Dne 9. 1. 2020 byly na sídlišti
U Dubu a sídlišti Střed v Týništi
nad Orlicí a v obcích nově umístěny speciální kontejnery na jedlé
oleje a tuky. Jedná se o upravené
popelnice o objemu 240 l s vhozem
ve víku. Popelnice je černá s oranžovým víkem. Do těchto kontejnerů mohou občané odkládat použité

odpadní jedlé oleje a tuky, vždy
v nepropustných pevně uzavřených
plastových obalech, nejlépe PET
lahve. V žádném případě do těchto
kontejnerů nepatří syntetické oleje
a tuky jako jsou motorové, převodové a hydraulické oleje, vazelína
a podobné přípravky, které jsou
nebezpečným odpadem a lze je

inzerce

kompost
odeko
TEL: 603 813 310
prodej kvalitního kompostu
pro vaši zahradu
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odevzdat na Sběrném dvoře, kde je
možnost i nadále odevzdávat i uvedené jedlé oleje.
Od 1. 1. 2020 byl zvýšen místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, který činí
696,– Kč/osobu/rok. Z tohoto dů-

vodu žádáme především občany,
kteří již zaplatili uvedený místní
poplatek převodem nebo jiným
neosobním způsobem v nesprávné
výši, aby stejným způsobem uhradili chybějící částku.
Josef Urbánek, odbor životního
prostředí MěÚ Týnšitě nad Orlicí

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

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

Na jednotlivé akce a výlety je potřeba se přihlásit
předem na stránkách www.ddmtyniste.cz

From the 7th to the 10th
of May 2020
Having fun and learning
English together?

Pondělí 3. 2. VEČERNÍČKOVÉ SLUNÍČKOHRÁTKY
Den plný her, zábavy, vyrábění, kamarádů v DDM.

Two birds, one stone.

Cena 150 Kč

ÚTERÝ 4. 2. TONGO

Don´t worry that you are
not a perfect speaker.
This is not a school and
we will be glad to see you.
Just apply for the weekend and enjoy your time
in the English style!

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

STŘEDA 5. 2. VÝLET DO PRAHY
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Celodenní výlet do Prahy, cesta vlakem, MHD,
vstupné, doprovod.
Cena 300 Kč

PS: 5pm tea included."
Price: 850,- Kč

Age 12+

More information: ddmslunicko@seznam.cz

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

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

Na všechny dílny a akce je potřeba se přihlásit předem na stránkách www.ddmtyniste.cz
Do budovy DDM jsou potřeba přezůvky, na dílny se hodí pracovní a pohodlné oblečení.

Pondělí 3. 2. - středa 5. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
Program viz. samostatný letáček

Úterý 11. 2. – KERAMIKA PRO VŠECHNY 17.30 - 19.30 hod.
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou, pro začátečníky i pokročilé, děti,
mládež, dospělé i seniory. Nabídka našich nápadů nebo vlastní tvorba.
Děti do 10 let pouze s doprovodem. Cena 120,- Kč. Lektorka Eva Jenčíková
Středa 12. 2. – KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 16 - 18 hod.
Odpolední keramikování pod vedením lektorky Hany Šimánové. Tvoření podle
jejich námětů nebo podle vlastní fantazie. Cena 120,- Kč.
Středa 12. 2. FIMO RÁMEČKY NA FOTKY 17 - 19 hod.
Z polymerové hmoty vytvoříme drobné dekorace na fotorámeček.
Fotografii 10 x 10 cm nejlépe s sebou.
Vhodné pro děti, mládež, dospělé i seniory. Cena 40,- + spotřebovaný materiál.
Čtvrtek 13. 2. RYCHLOHRY na Herníčku 13 - 14.30 hod.
Přijďte s námi vyzkoušet Dobble, Gobitt, Dračí hrad, Ligretto a další rychlohry
na 5 minut. Všechny je na místě naučíme. Vstupné 30,Sobota 15. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy v tělocvičně U Dubu. Začátek v 15.30 hod.
Vstupné 40,- Kč.
Úterý 18. 2. – PEDIGOVÁ DÍLNA 17.30 - 19.30 hod.
Setkání nad přírodním materiálem, ze kterého lze vytvořit skoro všechno.
Kombinace barev, vzorů a materiálů je zárukou nepřeberného množství možností.
Pro začátečníky i pokročilé. Pro děti, mládež, dospělé i seniory.
Cena 40,- + spotřebovaný materiál.
Úterý 25. 2. – PEDIGOVÁ DÍLNA 17.30 - 19.30 hod.
Setkání nad přírodním materiálem, ze kterého lze vytvořit skoro všechno.
Kombinace barev, vzorů a materiálů je zárukou nepřeberného množství možností.
Pro začátečníky i pokročilé. Pro děti, mládež, dospělé i seniory.
Cena 40,- + spotřebovaný materiál.
v

V sobotu 15. února od 14.30 hod.
Těšíme se v tělocvičně U Dubu
na všechny masky.
Připravené jsou hry a soutěže pro děti i doprovod,
štěstíčko, soutěž masek, kouzlení s kouzelníkem
a předtančení našich kroužků.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 40 Kč.

Kurz angličtiny
pro seniory
od února v Týništi nad Orlicí
Cena: 1.590,– Kč/osoba/semestr
Přihlášky (do 7. 2. 2020): e-mail: info@cepelkova.cz
tel.: 737 215 328, 736 414 549
Těšíme se na vás!

strana 07

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019

Den 7.
Sedmý den nás přivítal slunečními paprsky, které nás lechtaly po
tvářích. Postupně jsme se začínali
probouzet, i hlídku jsme po nočních
bojích našli v dřímotách. S nájezdníky a nakaženými si užíváme poměrně dost přestřelek, viráci naštěstí i tuto noc jako by zapomněli, že
existujeme.
Dnešní ráno však bude naprosto
odlišné od těch, co jsme v tomto postapokalyptickém světě zažili. Protože právě v tuto chvíli nastal čas na
pár chvil zapomenout, kde a proč tu
jsme. Čas k tomu hodit viráky a záchranu lidstva na okamžik za hlavu.
(A pak se k tomu zase šupem vrátit,
protože kamarády rozhodně na ho-
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ličkách nenecháme).
V dodávkách se přesouváme na
naši druhou základnu na louce, kde
na nás už čeká překvapení. Loni
nám dělala zajímavou přednášku
státní policie, letos nás přijeli navštívit psovodi vojenské policie.
Sedáme na lavičky a napjatě posloucháme. Mluvení je jen krátké, policisté hned přivádějí prvního pejska
a ukazují nám základní povely. Poté
si berou ochranné návleky na ruce
a předvádí nám, jak vlčáci útočí.
Hnědá střela s naježenými chlupy
a s vyceněnými zuby vystřelí rychlostí blesku. Odrazí se, zakousne se
ve vzduchu do ruky a strhne muže
na zem.
Hned si uvědomujeme, že ozna-

čení „pejsek“ bylo trošku mimo
mísu. Rychlost a síla, s jakou pes zaútočil, nás všechny překvapila. Psovodi postupně přivedou ještě další
dva psy a během hodiny nám ukážou spoustu zajímavých věcí, především co se týče sledování a záchytu
podezřelého.
„Tak co, kdo si to chce zkusit?“
nabídnou nám. V tu chvíli je mezi
námi ticho jako v hrobě. Psi jsou to
krásní, několikrát se s námi přicházejí pomazlit, ale stát tváří tvář hubě
plné zubů ostrých jako břitva, která na vás vyběhne s jediným cílem
„kousnout!“? No… Chvilku to trvá,
ale nakonec se najdou dobrovolníci
mezi vedoucími. Jára, Lukáš a Riči.
Smějí se všichni, ale když je pes vy-

puštěn, i oni, jinak tak stateční, na
chvíli ztuhnou. Kdo by se jim divil,
my ostatní jsme opravdu rádi za to,
že sedíme na lavičkách. Stát proti
virákům, to nám přeci jen jde lépe.
Policisté nám ještě chvíli trpělivě
odpovídají na všechny otázky a pak
nastává čas, abychom se vrátili zpátky ke své postapokalyptické misi.
Upřímně poděkujeme, ale to už
jsme myšlenkami zase u léku.
Při poledním klidu odpočíváme
na raftech v rybníku, mobilizujeme
síly a dáváme do kupy plán na odpoledne. Cíl je jasný, musíme získat
další bylinku!
„Kluci!“ svolá nás Lukáš. „Další
bylinka se nachází nedaleko v močálech. Dejte si bacha, bude se to

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2019

tam hemžit nakaženými a nájezdníky!“ Nemusí nás pobízet, připravení
jsme téměř hned. Jdeme na to, hoši!
Slunce stojící vysoko na obloze
hřeje o sto šest. Stékají z nás kapky
potu, ale my mlčky s očima na stopkách postupujeme dál. Pronikáme
podrostem a ocitáme se v lese okolo
močálů. Teplota mírně klesá a hned
je nám příjemněji. Klademe jednu
nohu za druhou. Jeden krok, druhý,
jen opatrně…
S prásknutím nám prolétává kulička kolem uší. Zaleháme a pátráme očima, odkud výstřel vyletěl.
Pohyb… Ha, nájezdníku, máme tě!
Kuličky prší na obou stranách. Postupně se z podrostu vynořují další
a další nepřátelé. Taková přestřelka

snad musí být slyšet až u nás na základně!
Uprostřed bažiny na nás náhle vykoukne bylinka, kterou tak usilovně
hledáme. Šalvěj lékařská. Aniž bychom polevili v obraně, každý z nás
získá jeden lístek do zkumavky. Ale
to bychom nebyli my, abychom se
hned vraceli na základnu. Díváme
se, ze kterého směru přichází nájezdníci. Posunky se domlouváme,
že zaútočíme na jejich tábořiště
v naději, že najdeme nějaké jídlo do
našich prázdných žaludků a snad
nějaký benzín do generátoru, který
v noci pohání světla a drží tak viráky
v dostatečné vzdálenosti.
Na obzoru se objevují trosky,
v nichž brzy rozpoznáváme táboři-

ště. Z posledních sil rozprášíme jednotky nepřítele a ten se stahuje do
ústraní. V jejich tábořišti věnujeme
čas údržbě zbraní a prohledávání
ruin. Byl to úspěšný lov! V rukách
se nám ocitá nejen jídlo, ale i vzácný
benzín!
BUM! Jedna z kuliček se rozezní
o plechovou stěnu. Nepřátelé jsou
zpátky! Ale nemyslete si, že jsme
usnuli na vavřínech. Naše obrana
nájezdníky včas zpozorovala a už
střílí zpátky. Malý Péťa, schovaný
uprostřed kupy pneumatik, střílí kuličky na všechny strany a nájezdníci
plazící se vysokou trávou nemají
šanci. Z boků na nás doráží snipeři,
velmi nepříjemní. My však máme
to, pro co jsme si přišli a už nás tu

nic nedrží. Opouštíme ruiny a vydáváme se směrem k naší základně.
Není to však nic lehkého, nájezdníci jsou pořádně vytočení z toho, že
jsme jim ukradli značnou část zásob
a je to na nich znát. Pronásledují nás
nejen k bažinám, ale přes ně, louku
a les až k naší základně. Teprve tam
se po dlouhém boji vzdají a zamíří
zpět k sobě.
I dnes, jako každý den, je večeře
a spánek pořádně zasloužený. Usínáme s myšlenkami na lék. Nějaké
ingredience jsme již našli, ale ještě
nás čekají přísady, jež jsme zatím
nerozluštili. A čas se neúprosně krátí…
Tým CrossAir
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DEVATENÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA DOBRUŠSKU, OPOČENSKU A V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
a ochota dávat.
65 % z vykoledovaných peněz se
vrací do Dobrušky.

Tříkrálová sbírka se letos konala
v ČR podvacáté, účastní se jí každoročně přes 60 tisíc dobrovolníků.
Farní charita Dobruška ji zorgani-

zovala podevatenácté.
TKS spojuje lidi v šíření dobra a ani letos nezmizela štědrost

Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu
Osobní asistence, na nákup dalších
pomůcek do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi, matkám samoživitelkám a také
posíláme peníze na projekt Adopce
na dálku do Indie, na školství.
Loni jsme z TKS koupili auto,
kterým naše osobní asistentky dojíždějí za lidmi nejen v Dobrušce,
ale z větší části také do hor a do
okolních obcí.
Dále jsme nakoupili další pomůcky do půjčovny pomůcek
a tuto půjčovnu jsme přestěhovali
do nových proctor v ul. Fr. Kupky
325. Zároveň jsme vybudovali lepší
zázemí pro asistentky a novinkou je
nový prostor a vybavení pro potravinovou banku. Všechny tyto aktivity jsou částečně hrazené i z TKS.
V celém našem obvodu bylo zapečetěno 148 pokladniček a kole-

dování se zúčastnilo přes 600 dobrovolníků.
Opět se ukázalo, že lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají.
Letos se v celém našem obvodu
vykoledovalo 802 334 Kč, což je
o 106 000 Kč více než loni.
Zajímavostí letoška je, že výtěžek
nebyl tak těžký jako býval. Důvodem je méně mincí, více bankovek.
Děkuji všem lidem dobré vůle za
to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji
všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům
farářům za požehnání v kostelech,
sponzorům, městským a obecním
úřadům patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky, za
pečetění a rozpečetěťování pokladniček.
Jménem Farní charity Dobruška
i jménem svým vám všem do nového roku přeji hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.
Ing. Jana Poláčková
Farní charita Dobruška

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů
VAL, Provoz
Chlístov

215 515 Kč
9 247 Kč
3 265 Kč

OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce

85 927 Kč

POHOŘÍ

23 691 Kč

SEMECHNICE

15 598 Kč

Mokré

6 410 Kč

TRNOV, Houdkovice, Záhornice

33 739 Kč

BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty

32 092 Kč

PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky

32 687 Kč

PŘEPYCHY

28 822 Kč

OČELICE, Městec n. Dědinou

14 352 Kč

DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště

40 687 Kč

BYSTRÉ V O.H.

18 904 Kč

JANOV A TIS
OHNIŠOV, Zákraví
SNĚŽNÉ
SEDLOŇOV
DOBŘANY, Nedvězí
BOHDAŠÍN

8 563 Kč
28 211 Kč
8 038 Kč
13 700 Kč
9 425 Kč
7 799 Kč

KOUNOV Šediviny

14 856 Kč

BAČETÍN Sudín

21 183 Kč

DEŠTNÉ V O. H.

20 367 Kč

OLEŠNICE V O. H.

10 871 Kč

TÝNIŠTĚ N. O.

76 207 Kč

LÍPA N. O.

22 178 Kč

CELKEM
802 334 Kč
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2020!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
V sobotu 11. 1. 2020 se v Týništi nad Orlicí a Rašovicích objevilo mnoho králů, kteří po vydělení
třemi dali dohromady 14 koledovacích skupin s vedoucím, aby pod
hlavičkou Charita Dobruška uspořádali Tříkrálovou sbírku. Veškerou
organizaci zajišťovali dobrovolníci
z vlastního nadšení a dobrého pocitu. Děkujeme všem aktivním dětem a mládeži, bez kterých by to
nemělo ten správný šmrnc.
V Týništi jsme oslovili téměř
40 dětí, které, oděni v kostýmech
králů, si ráno vyslechly v kostele
požehnání pana faráře, poté si vyslechly doporučení od koordinátorů a pak se rozešly po svých trasách v doprovodu zodpovědného
dospělého. Nemenší poděkování
patří dospělým vedoucím koledníků, kteří se dobře orientovali v mapách, zodpovědně střežili pokladničky i malé koledníky. Byli mezi
nimi loňští vedoucí s dalšími táborovými vedoucími z DDM Týniště,
ale i „normální smrtelníci“, tedy
lidé, kteří byli osloveni a kývli na
výzvu strávit skoro celý den s dětmi
pochůzkou po městě.
Poděkování patří i našemu dispečerovi a zároveň autospojce
Michalovi Törökovi, který byl celý

den „vždy ve střehu“. A velké díky
a obdiv patří také našemu zázemí
v MC Ratolest - na svačinu, malý
odpočinek a pak na oběd a společné sdílení zážitků jsme měli skvěle
připravené zázemí. Vzorná příprava, vzorná obsluha, výborné občerstvení, pomazánky, toasty, koláče,
skvělá svíčková a úsměv a povzbuzení od tria Dušková, Červinková,
Matušková (mimochodem, nechce
se někdo příští rok přidat do podpory koledníků a přidat se do sponzorského občerstvovacího týmu,
přeci jen nasytit přes 50 lidí je i finančně náročné…) A děkujeme
samozřejmě také všem, kdo koledníkům otevřel a přispěl do kasičky
jakýmkoliv obnosem.
Poslední skupinka se vrátila
až těsně po 16. hodině a byli to ti
nejmladší :). Celé město jsme rozdělili na 14 úseků a ukázalo se, že
je to málo. Příští rok bychom rádi 2
úseky navýšili, aby všechny skupinky měli přiměřenou velikost a vše
v pohodě zvládli. Někde nás vítali
s pomyslnou otevřenou náručí čekajíc, někde přispěli s úsměvem,
někde neotevřeli a někde prostě
nebyli doma. Charitativní sbírka
je akcí dobrovolnou, takže samozřejmě jsme rádi za vstřícný postoj

a jiné postoje neřešíme. Nicméně
s otevřeně odmítavou reakcí jsme
se potkali jen velmi výjimečně.
Kromě finančních příspěvků do
pokladničky si koledníci vykoledovali i spoustu dobrot do košíčku
a hrdě si je pak odnášeli domů. Samostatní koledníci v Rašovicích jeli
podle svého režimu, s námi měli
jen společně vydané pokladničky
na úřadě, ale jsme rádi, že i tady se
opět našli dobrovolníci na koledu.

V pondělí jsme na Městském úřadě
vysypali pokladničky a spočítali, že
jsme vybrali celkem 76 207 Kč, což
je úžasná cifra, už jenom proto, že
je to o téměř 27 000 Kč více, než
loni! Shrnutí celé akce nechám na
slovech jednoho z mladistvých koledníků: Bylo to vyčerpávající, ale
zábavné a potřebné. Tak zase za rok
se těšíme.
Za celý přípravný tým
Eva Jenčíková
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OTEVŘENÍ PLÁŽE JÁRY CIMRMANA
V závěru loňského roku, po půlstoletí dohadů a spekulací, předložila badatelská sekce našeho spolku
nezvratné důkazy o působení českého velikána Járy Cimrmana v Týništi nad Orlicí. Zpráva o tom byla
neprodleně předána České společnosti cimrmanologické, načež samozvaný předseda společnosti pan
Mirek Tupec přijel 18. ledna 2020
věrohodnost historického výzkumu osobně posoudit.
Profesor Koldinský a docent Tomašík během odborného semináře
pod širým nebem seznámili přítomné obecenstvo s Cimrmanovými pokrokovými postupy v oblasti
vodního hospodářství a voroplavby. Nyní už víme, že výstavbu odlehčovacího kanálu z náhonu Alba
do městského parku prosadil právě
Cimrman a kromě plavení dříví zde
dokonce zavedl projížďky na šlapadlech. Zašlou slávu vodní turistiky
na Albě po více jak sto letech oži-
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vila sportovní sekce spolku, a to
jízdou na kánoi. V duchu géniova
celoživotního kréda „Co tě nezabije, to tě posílí!“ se nesla závěrečná
část programu. Koupáním v kádích
s ledovou vodou totiž mohl kdokoli
prověřit svou tělesnou zdatnost.
Předseda ČSC na základě předloženého svědectví o životě a díle
nedoceněného vynálezce, umělce
a vizionáře prohlásil prostranství
u vodárenské věže za pláž Járy Cimrmana. Všem, kdo se této netradiční události zúčastnili a podíleli
se na její přípravě, vyslovil velké
uznání a poděkování. Přinesené
dary v podobě hraček, knížek, ovoce a sladkostí byly předány dětem
z Dětského domova v Nechanicích.
To je ostatně hlavním posláním
těchto zimních sešlostí - dělat radost sobě tím, že uděláme radost
druhým. Jak prosté…
Adam Prokeš
předseda SPMT
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - AKCE V ÚNORU
■ V neděli 16. února se koná Vzpomínkový koncert na zahraniční výjezd
Bigbanďat do německého města Bösel. Host: Akordeonový orchestr SAFARI. Začátek programu je v 15.00 hod. v Kulturním domě. Vstupné
dobrovolné. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí 24. února se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

■ Ve čtvrtek 27. února ZUŠ TnO pořádá Okresní kolo soutěže ZUŠ ve
hře na smyčcové nástroje. Soutěž probíhá od ranních hodin v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí 2. března se koná Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - OPERA NÁS BAVÍ
Tento nadpis byste našli na knize
či jako název projektu Národního
divadla, ale myslíme, že plně vystihuje pocit, který se snažíme předat
dětem potažmo žákům ZUŠ. Slovo
opera vhání do tváře většiny žáků
(a myslím, že nejen jim) hrůzu,
výsměch či pohrdání. Ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel
ZUŠ jsme se rozhodli malinko
tento předsudek napravit. V neděli
12. ledna 2020 jsme vyjeli v počtu
45 osob do Národního divadla na
derniéru opery Čert a Káča, která
je určena pro věkovou kategorii 5+.
V autobuse jsme nelenili a na celé
představení, které trvá 2 hodiny 45
minut, se dostatečně připravili. Pomohla nám k tomu právě již výše
zmiňovaná knížka, která zjednodušeným způsobem představí děj celé

opery a seznámí děti s hlavními
postavami či skladatelem. Teď už se
jen kochat krásou prostor Národního divadla, zaposlouchat se do
hudby Antonína Dvořáka, sledovat
úchvatné kulisy a kostýmy a to nejdůležitější, nechat působit fantazii.
A věřte nám, že po třech hodinách
odjíždíte autobusem plným dětí,
které mají na tváři úsměv a žádné
otrávení či nudu v očích nevidíte.
A třešnička celého představení?
V orchestru Národního divadla
spatříte známou osobu – tubistu
Ladislava Lejnara, absolventa Základní umělecké školy v Týništi
nad Orlicí (ze třídy J. Vošlajera).
Větší motivaci pro žáky naší ZUŠ
není nutné hledat.
Nebojte se opery, má své kouzlo.
žáci a pedagogové ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - NOVOROČNÍ KONCERTY
Tradiční Novoroční koncerty
Mladého týnišťského big bandu
A tento kulturní počin Mladého
týnišťského big bandu již k tradicím města bezpochyby patří. V lednu 2020 posluchači slyšeli již 20.
novoroční koncert našeho seskupení. Letošní téma se neslo v duchu
muzikálových a filmových melodií,
tudíž nebyla nouze o známé skladby z per velikánů – A. L. Webber, K.
Svoboda, L. Bernstein, J. Suchý a J.
Šlitr a další.
Hosty letošního koncertu byly
sbory – Dalibor Svitavy, Smíše-
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ný Lanškrounský sbor a sólově
se představila Zdeňka Veselková
Kolaříková a Michal Procházka.
O moderaci a vtipné chvilky se postaral Radek Škeřík.
Děkujeme za přízeň v roce 2019
a těšíme se na společné hudební zážitky v roce 2020 a věřte, že pilně
pracujeme na CD, které snad Ježíšek přinese už ve vánočním čase.
mTbb
Novoroční koncerty MTBB, to
je prostě jedna velká „srdcovka“.
Již řadu let nikde nevisí žádný

plakát, který by zval na pravidelné
milé hudební setkání s týnišťskými
swingujícími hudebníky a jejich
hosty. Na podzim se netrpělivě vyhlíží info, kdy bude vyhlášen předprodej lístků a většinou ještě téhož
dne jsou oba koncerty vyprodány.
To samo stačí k přiblížení atmosféry tohoto lednového muzikantského svátku.
A letošní dojmy? Známé melodie, skvělý zvuk, velmi milé a srdečné průvodní slovo. To je zcela
telegraficky popsáno (ví dnešní
mladá generace, co byl telegraf?).

Celý koncept koncertu s muzikálovými melodiemi byl prostě báječný
a ve spojení se zpěvačkou a dvěma
pěveckými sbory se dostalo všem
posluchačům krásného zážitku.
Ještě dlouho po skončení koncertu
nám zněly v uších nezapomenutelné melodie a ve tvářích nám zůstával lehký úsměv, který jsme si z tohoto novoročního setkání odnesli
s sebou domů. Moc děkujeme a už
se těšíme na další hudební zážitky,
o kterých se pomalu šušká.
Nadšení pravidelní návštěvníci

ADVENT A LOUČENÍ SE SE STARÝM ROKEM V SOKOLU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
V měsíci listopadu uspořádal
Klub sokolských seniorů Věrné gardy výstavku a besedu na téma Naše
zahrádka na podzim. Výstava sušených, konzervovaných i čerstvých
výpěstků i výrobků (ovoce, zeleniny,
květin) se vydařila. Výměna receptů, ochutnávka a vzájemné obdarovávání bylo přijato s povděkem.
Zpříjemnilo nám podzimní setkání
členek Věrné gardy TJ Sokol.
Libuše Nováková
Věrná garda TJ Sokola se schází
pravidelně, a to nejen v klubovně
Sokola. Iniciátorem většiny akcíkoncertů, besed, výletů, přednášek,

výstav je stále aktivní členka Libuška
Nováková, která se stará o kulturní
a vzdělávací náplň setkávání. Díky
ní navštívily členky i Dopravní program pro seniory, divadelní představení, koncerty. V době adventu
nechybí společné zpívání koled,
ochutnávka cukroví a předávání receptů.
Paní Nováková motivuje i nás
mladší k celoživotnímu optimismu
a aktivitě.
Stejně aktivní je i Miroslav Cibula, který vede nejen muže, ale i plný
oddíl kluků od 6 do 15 let. Trénink
všestrannosti je náročný, ale chlapce
baví a mají tak úspěchy v závodech

všestrannosti i jiných soutěžích.
Oddíl ukončil rok překážkovou opičí dráhou. Odměnou bylo cukroví
a zejména ovoce.
Ženy se sešly v klubovně na
vzájemnou ochutnávku cukroví
a s úsměvem si připomněly některé
vánoční zvyky, na které se již zapomíná. Poděkování, obdarovávání
vlastnoručně vyrobenými dárečky
vykouzlily vánoční atmosféru. Díky
patří cvičitelkám Pavle Koukolové
a Blance Malé.
Mladší žákyně s cvičitelkami L.
Říhovou a P. Vlčkovou si zasoutěžily
a zadováděly o ceny.
Nejmenší děti a rodiče navštívil

v tělocvičně čert, Mikuláš a anděl.
Děti za nadílku zazpívaly písničky
a předvedly, jak krásně cvičí. O oddíl se již několik let s láskou stará
Jaruška Jelínková s pomocí Věry
Holánkové a Renaty Brandejsové.
Předškoláci se v době adventu vydali spolu s rodiči a cvičitelkami do
divadla kulturního centra v Týništi
nad Orlicí. Nádherné loutky anděla
a Mikuláše zpříjemnily a pohladily
dětskou dušičku nejen sladkou nadílkou, ale i příběhem. Následující
cvičení pokračovalo v čertovském
duchu. Děti ti zacvičily jako čertíci
v pekle.
Lenka Otavová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – PROSINEC 2019
■ Dne 2. 12. 2019
v 11:20 hod. bylo
přijato telefonické oznámení, že
v Týništi nad Orlicí
v ulici Vrchlického
dochází v areálu
bývalého podniku
Elitex k pálení odpadu na otevřeném
ohništi. Okamžitým prověřením
oznámení na udaném místě bylo
zjištěno, že jsou zde spalovány větve
a pařezy a z důvodu větší vlhkosti
dřeva vzniká značné množství kouře.
Protiprávní jednání nezjištěno.
■ Dne 4. 12. 2019 v 12:45 hod. na
základě telefonického oznámení
obyvatele města byl v ulici V Sítinách odchycen volně pobíhající pes.
V 18:30 hod. byla městská policie
kontaktována majitelkou a pes byl po
projednání přestupku vrácen.

■ Dne 11. 12. 2019 v 17:38 hod. byla
městská policie telefonicky požádána
o zjednání nápravy, neboť na vykládkové rampě prodejny COOP v ulici
Okružní se má pravidelně scházet
parta mladých lidí a vždy zde po
sobě zanechají nepořádek. Následně
byla na místě hlídkou MP zastižena
skupinka 6 osob. Z místa byly osoby
vykázány.
■ Dne 13. 12. 2019 v 17:17 hod. bylo
telefonicky oznámeno, že na kruhovém objezdu v ulici Nádražní leží na
zemi muž. Strážníci na místě osobu
ztotožnili a zjistili její skutečný stav.
Následně se na místo dostavil kamarád zmíněného muže, který zajistil
jeho doprovod do místa bydliště.
Dále neřešeno.
■ Dne 14. 12. 2019 v 18:30 hod.
byl na základě oznámení obyvatelky města v prostoru před budovou

nádraží ČD Týniště nad Orlicí odchycen volně pobíhající pes a následně byl převezen na služebnu MP.
V 19:30 hod. městskou policii kontaktovala jeho majitelka, která psa
počala postrádat. Následně bylo zvíře
vráceno chovatelce a přestupek projednán pokutou příkazem na místě.
■ Dne 17. 12. 2019 v 11:00 hod. byli
strážníci požádáni Policií ČR o součinnost při zákroku proti agresivní
ženě v ulici Voklik, kam má také vyjíždět Rychlá zdravotnická pomoc.
Na místě bylo zjištěno, že obavy z vyhrocené situace se nenaplnily a věc
byla dále řešena zdravotníky.
■ Dne 18. 12. 2019 v 15:30 hod. se
na služebnu MP dostavil poctivý nálezce, aby prostřednictvím strážníků
byla majitelce vrácena peněženka
s doklady, platební kartou a finanční hotovostí, kterou nalezl na sídlišti

U Dubu. V rámci následně prováděných opatření se strážníkům podařilo majitelku ještě téhož dne vyrozumět a nalezené věci byly následující
den vráceny.
■ Dne 20. 12. 2019 v 22:40 hod. bylo
přijato telefonické oznámení obyvatele ulice Čs. armády, že je ve svém
bytě rušen hlasitou reprodukovanou
hudbou ze sousedství, ač již nastala
doba nočního klidu. Bezprostředně
po oznámení se na místo dostavila
hlídka MP, avšak v domě byl již absolutní klid. Strážníky byl kontaktován obyvatel označeného bytu, který
v rámci svého vysvětlení připustil, že
doposud doma poslouchal hudbu.
Muž byl strážníky upozorněn na rušení nočního klidu a přestupek projednán domluvou.
Jaroslav Forman
strážník MP

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Věřím v Ježíše Krista.
Marek 4,1-8
Postava Ježíše Krista je pro křesťanství naprosto zásadní. První
křesťané si taky vystačili s tvrzením:
„Věřím v Boha a Ježíše Krista“. Teprve
víra v Ježíše Krista z nás dělá křesťany, kristovce.
V Ježíšově působení se podivuhodným způsobem naplňují dávná
Boží zaslíbení. A tak, když člověk pomalu ztrácí cestu k Bohu, když se cítí
zavržený nebo opuštěný, tu přichází
Pán Ježíš, aby nám byl nablízku, aby
nás vyučoval a vedl zpět k Bohu. Přichází, aby nás vyrval z moci hříchu
a aby nám připomněl samotné jádro
Boží zvěsti. Že totiž máme milovat
Boha a sebe navzájem.

A také je pro nás důležité, že na
této cestě Ježíš neváhal vycházet za
lidmi žijícími na samém okraji společnosti a dokonce i za těmi za okrajem. Všechny přišel pozvat do Božího království. Každému nabízí šanci
na obrácení. Osvobozuje z vyjetých
kolejí, burcuje k solidaritě a k lásce,
odhaluje zvrácené zákony. A neohlíží se přitom na svou důstojnost či na
své bezpečí. Neváhá na té cestě obětovat i vlastní život.
V takového Ježíše věříme. A skrze
něho smíme tedy vědět, že právě takový je i náš Bůh.
Pane Bože, děkujeme, že nás nenecháváš napospas, ale že jsi poslal
svého jediného syna, aby nám ukazoval cestu, když procházíme temným
údolím. Amen.

Píseň:
1. Buď sláva Bohu, chvála Otci,
který stvořil zemi a v lásce své dal
člověku svět s dary jeho všemi. On
ke svobodě přivádí svůj vyvolený lid.
Ať chvály zazní, nechceme už jiných
bohů mít.
2. Buď sláva Bohu, chvála Synu.
Pozdrav svého Krále! Na kříži trpěl,
zvítězil, je mezi námi stále. Zná bídu
naši, smutek náš – to všechno prožil sám. Ať chvály zazní, nade všemi
pány on je Pán.
3. Buď sláva Bohu, chvála Duchu –
to on sílu dává. Kde působí, tam veliká se v lidech změna stává. Kde smutek byl a beznaděj, tam vzchází nový
den. Ať chvály zazní, svatý Duch buď
od nás veleben.
5. Buď sláva Bohu, chvály naše,

ať zní každé ráno. Co k životu je
potřebné, to vše nám bylo dáno. Ať
naše srdce naplní se láskou, radostí
a píseň chvály zazní Bohu s pravou
vděčností.
Píseň z Dodatku k Evangelickému zpěvníku č. 604 Buď sláva Bohu,
chvála Otci (nápěv 19. stol.; text J.
Balcar).
Srdečně zveme na bohoslužby
v únoru (modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
9. 2.–10:30 h, bohoslužby s nedělní
školou
23. 2.–10:30 h, bohoslužby s nedělní školou
Jaroslav Matuška

SVĚTLO Z BETLÉMA DOPUTOVALO I DO TÝNIŠTĚ
Tři dny před Štědrým dnem
skautští kurýři rozváželi po celé
České republice tradiční Betlémské
světlo. Ve stejný den bylo oficiálně
dovezeno také k nám do Týniště
nad Orlicí, kde si jej mohli zájemci
vyzvednout u vánočního stromu na
náměstí a přenést do svých domovů.
Kromě toho zde proběhl i živý
betlém v podání dětí a zpívaly se
vánoční koledy. Zástupci místní organizace KDU-ČSL, která akci zaštiťovala, pak Betlémské světlo ještě
přenesli do Geriatrického centra,
kde popřáli radostné svátky všem
seniorům a personálu.
Mám radost, že o tuto akci, která
se v našem městě konala poprvé,

strana 18

byl tak pěkný zájem. Myslím, že
Betlémské světlo nás do určité míry
sblížilo a zvlášť viditelné to bylo
v Geriatrickém centru u seniorů,
kteří měli slzy v očích. Za mě akci
hodnotím jako vydařenou a děkuji
všem, kdo se jí zúčastnili a kdo ji
pomohli připravit, především paní
Maryškové a paní Matuškové, které
skvěle zapojily děti v živém betlému a zpívaly s nimi a s příchozími
koledy. Těším se, že se příští rok
opět shledáme a třeba ještě ve větším počtu. Vždyť cílem této aktivity
je udělat druhým radost a ujistit je,
že na světě není nikdo sám.
Veronika Čepelková,
zastupitelka města za KDU-ČSL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 9.B VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ
V pátek 13. 12. jsme vyrazili
na exkurzi do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové,
kde nás čekala lekce informačního vzdělávání nesoucí název Po
knihovně letem Čapkovým světem.
Do krajského města jsme dojeli vlakem, k cíli naší cesty jsme
se dopravili MHD. Na nábřeží

U Přívozu nás přivítala moderní
budova knihovny ve tvaru písmene X, v níž už na nás čekal příjemný a trpělivý průvodce.
Úvodní část programu probíhala v konferenčním sále, kde
jsme byli stručně seznámeni
s historií knihovny, s jejím uspořádáním a se službami, jež poskytuje. Zhlédli jsme tu i krátký

dokument o spisovateli a malíři
Josefu Čapkovi.
Poté následovala akčnější část
vzdělávací akce. Rozdělili jsme
se do pěti skupin, každá skupina
si vylosovala pracovní list a rozprchli jsme se po celé knihovně,
abychom vyhledávali informace související jednak s činností
knihovny, jednak s životem a dí-

lem J. Čapka. Po uplynutí daného
časového limitu provedly skupiny
spolužáky po jednotlivých patrech a seznámily je s výsledky
svého pátrání.
Z knihovny jsme odcházeli
obohaceni nejen o nové informace, ale i o úsměvné zážitky spojené se skupinovou prací.
D. Bubnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - CO S ODPADY?
Co s odpady? Tak zněl název programu, kterého se zúčastnili žáci
6. ročníků dne 18. prosince 2019
v naší škole. Lektorka z ekologického střediska Sever z Hradce Králové nám vysvětlila, jaký je osud odpadu, jaký vliv má odpad na životní

prostředí a jakou roli má v tomto
koloběhu člověk.
Seznámili jsme se s významem
pravidla 3R (redukce, reuse = opětovné využití, recyklace). Žáci ve
skupinkách hodnotili jednotlivé
druhy odpadů z hlediska nároč-

nosti na zdrojový materiál, spotřebu vody a energie při jeho výrobě
a hledali ten nejšetrnější k přírodě.
Také se stali účastníky konference,
při níž se snažili obhájit své zájmy
na jedné straně zástupci spaloven
a na druhé straně zástupci skládek.

Jejich argumenty vyvolaly mnohdy
bouřlivou debatu a zároveň byly
některé velice originální. Program
se žákům líbil a škola bude pokračovat ve spolupráci s ekologickým
střediskem.
Mgr. Alena Uhlířová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - TŘÍDĚNÝ PAPÍR
Vážení rodiče a milí žáci,
z důvodu rekordně nízké výkupní ceny starého papíru jsme zavedli
některá nezbytná opatření. Těmi
nejdůležitějšími jsou zrušení lednového sběru a zajištění velkoobjemového zeleného kontejneru na
tříděný papír ze zdejšího sběrného
dvora do zadní části budovy školy
za jídelnou.
Prosíme všechny, kteří se budou chtít zbavit tříděného papíru,

tj. starých novin, časopisů, letáků
a knih bez pevných desek a podpořit ekologické aktivity našich žáků,
aby ho nosili během dne do zeleného kontejneru, který bude nepřetržitě otevřen během celého roku.
Žádné jiné typy papíru (karton,
lepenka) nenoste, protože kritéria
třídění jsou přísná a my je musíme
striktně dodržovat.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Marian Janko – ředitel ZŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA - PIŠKVORKOVÝ TURNAJ
Dne 16. 12. 2019 proběhl piškvorkový turnaj na Základní škole
v Týništi nad Orlicí. Letošní ročník byl zvlášť silný. Dorazilo na
40 soutěžících, kteří chtěli okusit
chuť vítězství v této zábavné hře.

Hráči byli rozděleni na 2 skupiny,
kde každý hrál se všemi soupeři.
Systém byl podobný jako v hokejovém mistrovství. Po dohrání všech
zápasů v tabulce pokračovali hráči
do pavouka, kde již nastaly skuteč-

né nervy. Vítěz mohl být v každé
skupině jen jeden a tím se stala na
prvním stupni L. Fabiánová 3.C, na
druhém místě N. Kupka 4.A a na
třetím A. Němcová 5.B. Na druhém stupni vyhrál D. Pham 9.C,

následován J. Poslušným 9.B, třetí
L. Tichý 9.B. Chceme účastníkům
pogratulovat a pevně doufáme, že
své síly budou soutěžící znovu pokoušet na dalších kláních.
Mgr. Tomáš Haupt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ DRUŽINA NA NEOBYČEJNÉ VÝSTAVĚ
Školní družina si konec kalendářního roku 2019 zpestřila návštěvou
místní výstavy modelů autíček, kterou vlastní pan Eduard Pařízek. Vedoucí vychovatelka paní Vladimíra
Kubcová nejdříve návštěvy jednotlivých oddělení ŠD s panem sběratelem domluvila tak, aby termíny
a časy vyhovovaly oběma stranám.
Poté už následovaly samotné návštěvy sbírky pana Pařízka. Děti
byly upozorněny na skutečnost
nedotýkat se jednotlivých modelů. Pan majitel byl u všech návštěv
přítomen. Dětem ochotně vysvětlil
historii sbírky, poukázal na zajímavá

a cenná autíčka a povyprávěl o nedávném zemětřesení, které poničilo
velkou část sbírky. Nyní jsou už vystavené modely v pořádku.
Děti se nebály klást otázky a pan
Pařízek na ně ochotně a trpělivě odpovídal. Samozřejmě hlavně chlapce
zaujala část, která obsahovala kolekci hasičských aut. Na závěr jsme si
pořídili několik společných fotografií. Děti se při odchodu podepsaly
do pamětní knihy. Všem se výstava
moc líbila a děti si měly nějaký čas
o čem vyprávět. Na společný zážitek
budeme všichni rádi vzpomínat.
Za školní družinu Jana Šimková

JAK POMÁHÁ NAŠE ŠKOLA ŽÁKŮM
9. ROČNÍKŮ S VÝBĚREM NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Každý rok poskytuje naše škola
vycházejícím žákům několik možností, jak si správně a dobře vybrat
školu, na které budou působit v dalších letech.
V říjnu dostal každý žák Atlas
školství na rok 2020/2021, kde najde
aktuální seznam škol v Královéhradeckém kraji spolu s údaji o počtu
přijímaných žáků, dále statistiky z let
minulých, z čeho se vykonávají přijímací zkoušky, zda je nutná lékařská
prohlídka nebo kdy mají školy dny
otevřených dveří.
Žáci se také mohli zúčastnit
akce Prezentace středních škol a za-
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městnavatelů 2019, která se konala v
Rychnově nad Kněžnou, Trutnově,
Jičíně, Náchodě a Hradci Králové.
Každý obdržel ve škole leták s podrobnými informacemi a daty konání.
Dále se snažíme zajišťovat prezentace škol přímo u nás na základní
škole. Výběr podřizujeme aktuálnímu zájmů našich žáků o jednotlivé
školy.
Letos nás navštívili tito zástupci
škol:
21. 10. Střední škola automobilní
Holice
24. 10. Podorlické vzdělávací cent-

rum Dobruška
19. 11. Trivis Třebechovice p. O.
21. 11. Střední škola služeb, obchodu
a gastronomie Hradec Králové
05. 12. Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové
Abychom poznali zázemí některých škol, s deváťáky jsme vyjeli 13.
11. autobusy do Kostelce nad Orlicí prohlédnout si zdejší Obchodní
akademii. Dále jsme se pak vypravili
29.11. s vážnými zájemci podívat se
do Hradce Králové na Střední školu
služeb, obchodu a gastronomie.
Nezapomněli jsme navštívit ani Úřad
práce v Rychnově nad Kněžnou, a to

konkrétně ve dnech 25. - 28. 11.
Výše uvedené jsme zakončili 5.
12. schůzkou rodičů vycházejících
žáků se zástupci středních škol na
naší škole.
Snažili jsme se udělat maximum
pro to, aby si naši deváťáci vybrali
školu, která jim bude vyhovovat a na
které budou spokojení. Nyní už je to
pouze na nich. Věříme, že každý z
nich bude ve svém dalším vzdělávání
úspěšný a bude se mu dále dařit jak v
profesním, tak v osobním životě.
Mgr. Klára Tošovská
- výchovná poradkyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VYSTOUPENÍ ZŠ V GERIATRICKÉM CENTRU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Dne 18. 12. 2019 jsme vystupovali
v Geriatrickém centru, a to třída 5.
C a sbor II. stupně. Doprovázely nás
paní učitelky Školníková, Kindlová
a Lesenská. Připravených jsme měli
několik vánočních písniček, které

zlepšily den babičkám a dědečkům.
Po vystoupení dostali všichni klienti
GC dárečky vyrobené od nás nebo
našich spolužáků či spolužaček. Také
jsme mohli seniorům něco nakreslit
nebo si s nimi popovídat. V Geriat-

rickém centru jsme byli odměněni
sladkou sušenkou. Vystoupení jsme
si užili a byl to příjemně strávený čas.
Na jaře se mohou babičky a dědečkové těšit, protože jim rozradostní den
naše další vystoupení, které si pro ně

rádi přichystáme.

Marie Pírková 5. C
a Aneta Školníková 9. C

KŘIVICKÁ NOVOROČNÍ SBÍRKA PRO AMÁLKU
Tradice koledování spojená s návštěvami sousedů bývala v minulosti u našich předků velmi častá. V ulicích se
touto dobou vždy objevovali koledníci převlečení za Tři
krále, někdy i s doprovodem. V dřívějších dobách to býval
kantor se svými žáky, později kněz se svými ministranty,
kteří chodili po sousedech s přáním štěstí a zdraví.
I letos se první lednovou sobotu v křivických uličkách
objevily skupinky dětí a dospělých, aby svojí návštěvou,
koledou a přáním do nového roku potěšily a pozdravily
své sousedy. Toto období, kolem svátku Tří králů je spojeno s charitou a pomoci potřebným. Tentokrát jsme se
v Křivicích dohodli, že bychom se chtěli zaměřit na konkrétní pomoc, a to pro Amálku Havlíkovou z Lípy nad
Orlicí.
Již od brzkého rána nás i přes nepřízeň počasí Křivičáci netrpělivě vyhlíželi a odměnili děti koledou, připravili
občerstvení a poskytli finanční příspěvek pro Amálku.
Projevili tak svou lidskost, laskavost a dobré srdce. Díky
jejich štědrosti se vybralo pro děvčátko úžasných 14.444
Kč, jež byly zaslány na Amálčin transparentní účet, který
pro ni zřídila obec Lípa nad Orlicí.
Amálka je jedním z dvojčat rodiny Havlíkových. Ve
věku 12 měsíců přestala růst a přibývat na váze. Trpí MITOCHONDRIÁLNÍ ENCEFALOPATIÍ. Toto onemocnění je natolik vzácné, že na něj v současné době neexistuje v ČR ani ve světě lék. Prognóza onemocnění je velmi
špatná a rodině nezbývá nic jiného než čekat a doufat, že
se „někde, něco“ objeví, aby se průběh nemoci alespoň
zpomalil.
Velice si vážíme důvěry a děkujeme všem, kteří přispěli, také dětem, které koledovaly celé dopoledne a bojovaly
statečně za Amálku… a v neposlední řadě mým věrným
pomocnicím: Simče, Jitce, Jarušce, Kristýně a Šárce. Jsem
vděčná za den, kdy se mé životní kroky propojily s malým
andílkem, pro něhož čas je největším nepřítelem, a v životě neměl tolik štěstí…
Krásný nový rok 2020 a hlavně zdraví vám všem přeje
Vlaďka Štěpánová
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ÚNOR 2020
DOPOLEDNE

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

ODPOLEDNE
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

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

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

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

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

od 17:00

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

ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Soukromá angličtina
SCUK (výde)
Odpolední HERNA

15:00-16:00

Biblická hodina pro děti

od 15:00

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

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

HERNA
MIMINKA (ležící)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 1 do 2 let
(říkadla, písničky, básničky…)
HERNA
ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

08:00-12:00

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

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

16:15-17:00
17:30-18:30

16:15-17:00

14:45-18:15
17:00-19:00
14:00-17:30

DALŠÍ AKCE V ÚNORU 2020:
■ 3. 2.–7. 2. - Jarní prázdniny, je omezený provoz MC Ratolest (aktuální
program bude na nástěnce)
■ 12. 2. (St) Dopolední DIVADLO: Kouzla skřítků, v 10h., 40,– Kč, v Kulturním domě.
■ 13. 2. (Čt) Večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od
10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)
■ 23. 2. (Ne) Nedělní pohádka pro děti a rodiče - O křišťálovém srdci,
Kulturní dům, do 15h., 70,– kč
■ 27. 2. (Čt) BESEDA s paní ředitelkou J. Kadrmasovou z Církevní základní školy Borohrádek, od 16:30 do 18h. Představení školy + diskuse

s rodiči.
Plánujeme:
■ Další besedy pro rodiče předškoláků (školní zralost, připravenost pro
vstup do první třídy…+ besedy s vedením alternativních škol)
■ Námořnický KARNEVAL v Kulturním domě – začátek března.
Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování
Děkuji členkám Sboru pro občanské záležitosti za milou návštěvu u příležitosti mých pětaosmdesátin. Velice jste mne potěšily.
Marie Provazníková
V předvánočním čase naše zařízení opět navštívili úžasní ježíšci, kteří splnili našim obyvatelům
jejich různorodá přání. Nadílka proběhla jinak, než jsme byli
zvyklí. Chtěli jsme, aby předání
jednotlivých dárečků bylo s každým jednotlivým obdarovaným
v klidu a v soukromí, ať již v jejich
pokojích domova či bytech domu
s pečovatelskou službou. Takovéto
setkání dárců s našimi obyvateli
umožnilo větší prostor se vzájemně
poznat či si na různá témata popo-
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vídat. Mimo osobních dárků, byla
obyvatelům darována i spousta zajímavých dárků společných. Firma
INGTOP, s.r.o. a INGTOP Metal,
s.r.o., Týniště nad Orlicí darovala
pro potřeby Geriatrického centra
finanční dar, z kterého byly zakoupeny také vánoční dárky pro naše
obyvatele.
Jako roky předešlé paní Markéta
Benešová – Čapková prostřednictvím facebookových stránek zveřejnila různá přání našich obyvatel.
Veřejnost zareagovala opět velmi
rychle a jednotlivá přání byla zarezervována během několika mála
hodin.
Velké poděkování bychom velmi
rádi vyjádřili paní Markétě Benešové – Čapkové a také vám všem,
kteří jste se do této nádherné akce
zapojili a umožnili tak splnit vánoční přání našim obyvatelům.

Moc si toho vážíme a jsme velmi
vděčni za to, že je kolem nás stále
dost lidí, kteří si váží stáří a záleží
jim na našich seniorech. Děkujeme.
Marie Vacková
Vzhledem k nedostatku řidičů
u jednotky sboru dobrovolných
hasičů v Týništi nad Orlicí dostalo
město dotaci na rozšíření řidičského oprávnění od Královéhradeckého kraje č. 19RRD12-0002 na rozšíření řidičského oprávnění pro dva
členy výjezdové jednotky města
Týniště nad Orlicí. Tato dotace ve
výši 20 000,– Kč pomohla zabezpečit zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany v obci. Jednalo
se o dotační program č. 19RRD12
- Zvýšení akceschopnosti jednotek
JPO II a JPO III.
Rádi bychom vám touto cestou

poděkovali za finanční příspěvek,
který nám město Týniště nad Orlicí
poskytlo ze své dotace.
PROINTEPO – Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec
Králové, pečuje již 26 let o děti
a žáky s tělesným postižením
a kombinovanými vadami. Dětem
i žákům poskytujeme komplexní
a kvalitní péči.
Děkujeme za příspěvek, který
bude použit na zvýšené provozní
náklady, které jsou spojené s docházkou dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, které nemohou pro svoje zdravotní postižení navštěvovat „běžnou“ školu.
Děkujeme
PROINTEPO – Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola
s.r.o.
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SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ –
PŘÍPADY Z DOBY HRDELNÍHO PRÁVA
Smutnou památkou na období,
kdy mělo Týniště hrdelní právo, je
prastarý dub stojící dnes u silnice na
Opočno. Rozsudky městského hrdelního soudu byly vykonávány právě zde, na místě bývalého obecního
lesa, kde se kdysi říkávalo „U doubku“ nebo také „Na spravedlnosti“.
A právě na tomto místě skončily dva
případy, o kterých budu psát.
Okresní archív uchovává ve svých
fondech několik zajímavých opisů
listin týkajících se posledních týnišťských poprav, o kterých také píše
v pamětní knize tehdejší městský
syndikus J. V. Pelikán.
První případ pochází z roku 1718.
Tehdy sloužil v blízké obci Olešnice,
na statku svého bratra, osmnáctiletý
Jan Žid. Spolu s ním zde žila o dvacet
let starší Mariana Špuláková. Když
se mladík dozvěděl, že Mariana čeká
dítě, zardousil ji a mrtvolu poté vhodil do haltýře (rybí sádka), aby jeho
čin vypadal jako nešťastná náhoda.
Podezřelý byl vyslýchán nejdříve
v Častolovicích a pak také v Týništi.
Na základě zjištěných skutečností odsoudil zdejší hrdelní soud Jana Žida
k trestu smrti. Mladík využil svého
práva, které umožňovalo vyššímu
soudu případ přezkoumat, a odvolal
se k pražskému apelačnímu tribunálu. Na rozhodnutí tohoto soudu čekal
v týnišťské šatlavě dva roky. Z přepisu listiny zaslané pražským soudem
vyplývá, že vynesený rozsudek byl
potvrzen, a tak mohla městská rada
vydat 12. 7. 1720 oznámení, jehož
přepis uvádím bez dalších úprav.
„Všem vůbec přítomným jak starého, tak i mladého věku lidem na vědomost se dává, že podle jich milosti
slavné Pražské appelace, vejpovědi
a vydaného ortele Jan Žid ze vsi Volešnice, maje devatenácte let věku svého,
pro spáchaný mord Mariany Špulákové souložnice své, dnešního dne u žalářního místa k koni přivázán, odtud
na kůži s podloženým svazkem slámy
pod hlavou tak, aby žádné na těle
jeho ouhony se nestalo, až na místo
popravní vlečen. Potom skrze mistra
právního capunírován, jeho hlava pak
na špic vystavena, tělo na kolo vloženo
a pro příklad a výstrahu zle činících
do povětří vyzdviženo a tak z tohoto
světa svedeno býti má“
Z oznámení lze velice dobře určit
způsob provedení popravy. Odsouzenec měl být „šmejkán“ koněm
zabalený v hovězí kůži až k popravnímu místu. Zde mohl ještě jednou
požádat o milost, pokud byla jeho
první žádost zamítnuta. Druhá pak
měla naději jen v případě zjištění nových okolností. Poté mistr popravčí
provedl popravu s veškerou tehdejší
krutostí. Hlavu odsouzeného nabodl na kůl a tělo vpletl do kola, které
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vyzvedl do výšky pro výstrahu ostatním. Většina poprav zločinců se obvykle konala v neděli nebo ve svátek.
Smutné podívané se vždy zúčastnil
velký dav, protože mnoho pověrčivých lidí si chtělo na odsouzence
sáhnout.
Jak celý popravní ceremoniál probíhal, nám zanechal ve svém popisu
z roku 1753 choceňský městský písař
Václav Ondráček.
„Na druhý den, když poprava býti
má, okolo osmi hodin celý magistrát
v pláštích do domu radního se sejde,
a když všichni pospolu jsou, posel
právní ortel mečem smrti dřív vyvolati musí. Po vyvolání ortele okolo devíti
hodin ty dva komisaři, kteří při examenu byli s písařem městským a právo rychtářské s, segmentem práva sejdou dolů v pláštích před rathauz, kde
malý stoleček červeným suknem potažený postaven býti musí, okolo něho
pět židliček, na který se posaditi musejí, tý chvíle ihned delikventi ze šatlavy se vyvádějí a posel právní zazvoní.
A když před dům radní, kde ten stoleček postavený jest, přivedeni budou,
posel právní zvoniti přestane. Nato jim
písař městský ten právní ortel mečem
smrti delikventům publicíruje a po
přečtení písař městský se jich doptává,
zdaliž na to, co v svým examenu vyznali, umírají a smrt podstupuj, co oni
za odpověď dají, písař městský musí
adnotírovati a do psaní k vysoce slavné královské apelaci postaviti. A hned
zase posel právní zazvoní a delikventi
se na popravní místo vedou, pak ještě na dvou místech než na popravní místo dojdou, vyvolávati musí.
Tu písař městský na kočárek sedne
a rychtářové městští s segmentem práva v pláštích na koních jedou přitom
taky tu musí býti dva koně ke kočáru
přistrojené, neb jse věděti nemůže,
zdaliž delikventi půjdou neb pojedou
a když po vší exekuci neb popravě jest,
jak se zpátky přijde, tehdy sepíšou se
Outraty všechny a na kancelář vrchnostenský se podaj a druhý den k slavný vysoce královský apelaci ponížená
zpráva skrz psaní odeslati se musí.“
Poprava nebyla levnou záležitostí,
o čemž svědčí další dochovaný dokument. Jedná se o soupis nákladů sepsaný na zdejší radnici po vykonání
rozsudku.
Pořádnost na outraty Jana Žida
Kostgeldu (výdaj na ubytování a stravu)
51zl 4kr
Mimo kostgeldu
2zl 10kr
Jdoucím
2zl 33kr
Tesařům
54kr
Za ocel a železo
1zl 16kr
Kovářům a kolářům
1zl 54kr
Ševci
36kr
Provazníkovi
1zl 6kr
Mistru právnímu
13zl 48kr
Vartařům
129zl 25kr

Písaři městskému
2zl
Outraty u příjezdu p. hejtmana
3zl 18kr
Ouřadu
3zl
Po exekuci za obilí u p.Primasa (označení pro prvního konšela městské
rady)
4zl 7kr
Na faře pánům duchovním
2zl 52kr
Rychtářům po srážce 4zl 40kr
Suma mimo porážky panskému
a obecnímu šenkýři v panském domě
1zl 20kr
Celkem
221zl 23kr
Než se začneme zabývat dalším
případem, povězme si něco o finančních nákladech poprav. Jak vyplývá
z uvedeného vyúčtování, odměny
byly značně vysoké. I když nové hrdelní právo císaře Josefa I. z roku
1707 pevně stanovilo jejich výši, nebyly ani potom zrovna nízké. Měna,
ve které je vše účtováno, jsou rýnské zlaté. Tato stříbrná mince platila
u nás do roku 1858 a dělila se na 60
krejcarů. Městský rychtář kupříkladu
obdržel v případě, že byl obviněný
vzat do vězení, 36 krejcarů. Když
odsouzence doprovodil na popravní
místo, náležela mu odměna 1 zlatý 20
krejcarů. Biřic nebo právní posel dostal za to, že obviněného vsadil do žaláře, 36 krejcarů a stejnou sumu i za
veřejné vyhlášení trestu a za zvonění
při popravě. Na stravování vězně se
platilo biřici denně 4 krejcary. Mistr
popravčí obdržel za vláčení odsouzeného koněm k popravišti 7 zlatých.
Když si uvědomíme, že v první polovině 18. století mzda za celodenní
práci na poli činila 6 krejcarů, korec
pšenice (cca 93 litrů) stál 1 zlatý a 30
krejcarů, chléb 6 krejcarů, kopa vajec 20 krejcarů, sud piva 6 zlatých 30
krejcarů, slepice 10 krejcarů a kráva
8 – 10 zlatých, byla poprava pro město drahou záležitostí. Veškeré soudní
výlohy byly hrazeny z odsouzencova
majetku, neměl-li žádný majetek, byl
povinen je platit ten, jenž exekuci žádal. Jednalo-li se o zločin týkající se
veřejnosti, byly útraty uhrazeny ze
státní pokladny.
Nesesmilníš, tak zní jedno z božích přikázání. A právě v raném
novověku tak mohl za tento delikt
čekat člověka krutý trest. Poslední
dochovaná listina dokumentuje tzv.
infanticidium (zabití novorozence).
V tomto období bylo zabíjení malých
dětí vcelku častou záležitostí, protože narození nemanželského dítěte se
považovalo za společensky naprosto
nepřijatelné. Chudým ženám proto
mnohdy nic jiného nezabývalo, než
se takového potomka zbavit a doufat, že na to nikdo nepřijde. Tehdejší
hrdelní právo mělo pro takové činy
dokonce speciální označení „zahubení neřádně nabytého plodu“. Ženy

podezřelé z tohoto činu měly být
lékařsky prohlédnuty. K ohledání
bývala jmenována komise dvou přísežných znalců s písařem, eventuálně
s ranhojičem. V případě prokázání
uvedeného zločinu mohla obviněná
očekávat krutý ortel smrti. Tresty
se pohybovaly od zahrabání zaživa
a probití srdce kůlem po milosrdnější
stětí mečem. Na rozdíl od středověku připouštěla novověká legislativa
polehčující okolnosti. Ty vyplývaly
z neúčinnosti prostředku, který měl
vyvolat potrat, z absence zlého úmyslu nebo z nevědomosti provinilé.
V takovém případě byla nešťastnice
podrobena pouze tělesnému trestu
a pokání. V týnišťském případu však
žádné polehčující okolnosti zjištěny
nebyly.
Dne 25. října 1723 byl vynesen
ortel nad Magdalenou Benešovou
z Radostovic za vraždu novorozence.
Obvykle byla odsouzená položena
spoutaná do vykopané jámy, obložena kopřivami a bodláčím, pak jí mistr popravčí k srdci přiložil okovaný
kůl, tělo poté zahrabal hlínou a na
kůl udeřil palicí. Tyto kruté tresty
byly již v této době hrdelními soudy
zmírňovány. Tak se stalo také v případě Magdaleny Benešové, kterou
nejdříve kat sťal mečem a poté zbytek
exekuce provedl již na mrtvém těle.
Součástí listiny popisující poslední týnišťskou popravu je také součet
výloh obce, jehož přepis zde uvádím.
„Poznamenání outrat, které vyšly
při právu v městečku Týniště strany
delikventky Magdaleny Benešové ze
vsi Radostovic od 27. února až do
25. října léta 1723“.
Denního platu delikventce po 4kr na
den1
15zl 20kr
Outrat pro pány doktory při asistýrování ortele
3zl 20kr
Itemouřadním osobám, když do
Hradce jet musely strany a testací od
pánů doktorů k slavné apelaci, outraty
1zl 9kr
Při exekuci pro pány pátery za jídlo
a jinší věci
2zl 12kr
Item pro pány pátery za trunk vína
3zl
Ouřadu při exekuci za kus jídla
1zl 36kr
Právu rychtářskému
4zl 40kr
Za plátno delikventce na hazuku z 9
loket 9 kr
1zl 21kr
Item za plátno pro ni na šatu za 1
loket
15kr
Za pentle k hazuce
20kr
Za střevíce pro ni
36kr
Za (nečitelné) pro ni
4kr
Za chléb též pro ni
4kr
Za svíčky do šatlavy
12kr
Poslovi co šel pro mistra právního do
Rychnova
12kr
Kovářům a kolářům, co tak potřebí,
totiž sekeru, motyku, lopatu a kůl, za
železo a od díla
3zl 30kr

– HISTORIE ČETNICTVA A POLICIE V TÝNIŠTI
Mistru popravnímu dáno všeho
9zl
Písař radnímu od 1 archu po 16 kr
4zl 16kr
K tomu bylo započteno, co při exekuci
propito
Na faru při exekuci vzato piva 47
pinet
3zl 8kr
Do šatlavy co se s ní páni páterové
modlili, vzato piva 10 pinet 40kr
Ouřadu vzato 50 pinet
3zl 20kr
Cechu krejčovskému co delikventce
hazuku šili piva 9 pinet
36kr
Itemvícej vzato piva 7 pinet 28kr
Výlohy za exekuci té vražedkyně
tedy činily 59 zlatých 29 krejcarů.

Všechny zde zmíněné případy
ukazují, jak fungovalo prosazování
práva v 17. a 18. století v tomto období, ale hrdelní soudy nevynášely
trest smrti pouze za vraždy. Na popraviště se člověk mohl dostat i za
mnohem méně závažný čin. Trestalo se tak například provinění proti
majetku vrchnosti, krádež, vloupání,
polní pych (krádež pěstované úrody), pytláctví, vyloupení včel, chytání
ryb v panských vodách, ale i za řadu
prohřešků proti mravopočestnosti.
Velmi přísně se posuzovalo také zapření a zřeknutí se vrchnosti a únik
z poddanství. Používáním tortury
při výsleších se na popraviště dostalo
také hodně nevinných. Z dnešního

Další z listin týkající se popravy Jana Žida

pohledu se může zdát, že středověké
a na svém počátku i novověké trestní
právo tvořily pouze tresty násilnické,
plné utrpení a bolesti. Smrt měla podle tehdejších zvyklostí být pomalá
a bolest při ní byla právě tím trestem
za spáchaný čin. Rychlá smrt bývala
mnohdy vnímána jako milosrdný
rozsudek.
(dokončení)
Pavel Rulík
Seznam použité literatury:
Okresní státní archív Rychnov nad
Kněžnou, Fond: archív města Týniště
n. O.
Sborníček Čapkova újezdního
muzea č. 5 červenec 1969

Opis městského práva z pramenů
Václava Matouše, Orlické hory a Podorlicko 8/1996
Kristián z Koldína, Práva městská
Království Českého a Markrabství
moravského spolu s krátkou jich
summou, vydal Josef Jiráček, Praha:
Všehrad, 1976
Historie trestu smrti, Martin Monestier, Praha 1998
Častolovice, Jiří Václavík, městys
Častolovice 2008
Internet:
www.hrdelníprávo.cz
www.stoplusjednicka.cz
www.21.stoleti.cz

Dobová rytina znázorňující popravu obviněnéné z vraždy novorozence

Zápis rozsudku odsuzující roku 1718 Jana Žida k trestu smrti

Podobná šibenice stála i v místech obecního lesa u cesty na Opočno
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ÚNORU 2020
datum- den

čas

název

druh

místo konání

3. 2.

po

Večerníčkové sluníčkohrátky

hry

DDM

4. 2.

út

TONGO (pořádá DDM)

výlet

Hradec Králové

5. 2.

st

Výlet do Prahy - Království železnic (pořádá DDM)

výlet

Praha

6. 2.

čt

17:00

Černobyl - osm přednášejících, kteří ho spolu navštívili

přednáška

Městská knihovna

8. 2.

so

19:30

NOC S CASANOVOU (Spolek Skály)

divadlo

Kulturní dům

9. 2.

ne

17:00

Taneční polepšovna

tanec

Kulturní dům

11. 2.

út

17:30 - 19:30

KERAMIKA PRO VŠECHNY

tvoření

DDM

Kouzla skřítků (pohádka pro MŠ, ZŠ)

pohádka

Kulturní dům

16:00 - 18:00

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

tvoření

DDM

17:00 - 19:00

FIMO RÁMEČKY NA FOTKY

tvoření

DDM

Večerníčkové čtení a tvoření (pořádá MC Ratolest)

tvoření

Městská knihovna

RYCHLOHRY na Herníčku

hry

DDM

14:30

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL (pořádá DDM)

zábava

tělocvična U Dubu

19:00

Francouzský večer (NOS DAMES)

hudba

Kulturní dům

Vzpomínkový koncert (pořádá ZUŠ)

hudba

Kulturní dům

PEDIGOVÁ DÍLNA

tvoření

DDM

10:00
12. 2.

st

10:00

13. 2.

čt

15. 2.

so

16. 2.

ne

15:00

18. 2.

út

17:30 - 19:30

20. 2.

čt

17:00

O starých řemeslech aneb od učedníka po mistra - Mgr. Radek Vágner

přednáška

Městská knihovna

21. 2.

pá

17:00

Taneční polepšovna

tanec

Kulturní dům

23. 2.

ne

6:00 - 10:00

Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže

trhy

Areál chovatelů

15:00

O křišťálovém srdci (CziDivadlo Praha)

pohádka

Kulturní dům

24. 2.

po

18:00

Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru

hudba

ZUŠ

25. 2.

út

17:30 - 19:30

PEDIGOVÁ DÍLNA

tvoření

DDM

27. 2.

čt

Okresní kolo soutěže ZUŠ - smyčcové nástroje

hudba

ZUŠ

Beseda s ředitelkou Církevní ZŠ Borohrádek

beseda

MC Ratolest

28. 2.

pá

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH (Divadlo B. Polívky)

divadlo

Kulturní dům

13:00 - 14:30

16:30 - 18:00
19:00

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC OPUŠTĚNÝM PEJSKŮM
Vážení a milí spoluobčané,
před Vánocemi jsem si dovolila
spolu s naší městskou policií uspořádat malou dobročinnou akci na
pomoc pejskům, o které se starají
strážníci, a kterým jsem tímto chtěla
ulehčit jejich osud bez páníčků a bez
domova. Pejsky jste si mohli buď
adoptovat, nebo jim alespoň věnovat
nějaké pamlsky. Dárků bylo opravdu hodně, proto bych vám za pejsky
chtěla tímto velice poděkovat.
Tato akce oficiálně skončila na
Štědrý den, kdy jsem nafotila dary
a rozdělila první pamlsky, které jsme
následně odvezli do kotců pejskům.
Ovšem i během svátků jste dále nosili
dárečky, takže se omlouvám, že vaše
pytle s granulemi, konzervy a další
dobroty nejsou na fotografii, ale věřte, že budou rozděleny pejskům. Za
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toto všechno bych vám chtěla ještě
jednou poděkovat a požádat vás, pokud si i na přes rok na ně vzpomenete
a obdarujete je dárky, budu ráda. Ještě bych vás chtěla požádat o to, pokud
byste některého z pejsků měli zájem
adoptovat, abyste se ozvali městské
policii na telefonní číslo 494 377 082
nebo 602 204 156, a tím jim zlepšili
jejich osud. Jedná se o tyto pejsky:
kříženec hrubosrstého jezevčíka, fena, stáří okolo 5 let
německý ovčák, pes, stáří okolo 2 let
kříženec krémové barvy, pes,
stáří okolo 3 let
Podle městské policie se jedná
o psy, kteří po smrti bezdomovce
žijícího v Týništi nad Orlicí zůstali
osamoceni.
Adéla Štěpánková

kc.tyniste.cz

CziDivadlo Praha
uvádí pohádku

O křišťálovém srdci

Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se můžeme postavit proti lži a manipulaci?
Jakou cenu má pro člověka láska a dobro?
Podstatou pohádek je věčný souboj mezi dobrem a zlem, kdy dobro nakonec
vítězí a v našem příběhu tomu není jinak. Obě hrdinky se však musí o své štěstí
samy přičinit…

Kulturní dům Týniště nad Orlicí

neděle 23.2.2020 v 15:00 hod.
Vstupné: 70 Kč
Předprodej vstupenek na kc.tyniste.cz, v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693

kc.tyniste.cz

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2020

_________________________________________________________________________________________________________________

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE

Út 10.3.2020 / 19:00 hod. / 250 Kč
nový celovečerní zábavný pořad našeho předního baviče

ČERT A KÁČA

představení DAP – divadelní agentura
Ne 15.3.2020 / 15:00 hod. / 70 Kč
nedělní pohádka pro rodiče s dětmi

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Pá 27.3.2020 / 19:00 hod. / 400 Kč
představení UA Pierot
hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová a Otmar Brancuzský
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AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V PROSINCI V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Tradiční české Vánoce – dne
12. prosince přijela do naší knihovny úžasná žena, paní Květa Gabesamová z Pardubic. Vyprávěla nám
o slavení českých Vánoc, co k tomu
patří a jak se zdobil třeba stromeček
dříve. Měla vše krásně připravené,
takže každý účastník si stihl vyrobit
až šest výrobků: vrkoč – do květníku
jsme zapichovali ozdobené perníčky,
sušená jablka, hrášek, prostory mezi
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špejlemi a párátky jsme vyplňovali
větvičkami zeleně; polaz – představuje slunce, které opět začne od
21. prosince nabývat na síle, dny se
začnou prodlužovat a noci zkracovat,
je symbolem života, naděje a světla,
které se navrací do našich domovů.
Do upečeného těsta jsme zapichovali
hřebíček, většinou jako obličej a paprsky byly z rozinek, jablek a hrášku.
Ozdoba na stromeček (bába) – šiška

jako tělo a lískový oříšek představoval hlavu, na kterou jsme uvázali
z látky šátek a vlasy z vatelínu; ozdobená šiška v květníku – do květníku
jsme posadili šišku, kolem ní jsme
omotali hnízdo z koudele a nazdobili cukrovou polevou, která vypadala
jako sníh; vánoční přání – první s keramikou a korálky, druhé se sušeným
jablkem.
Všichni zúčastnění si to skvěle uži-

li, někteří byli překvapeni, co všechno a kolik toho zvládli. K dotvoření
atmosféry jsme si pustili také vánoční koledy. Nejmladšímu účastníkovi
bylo 7 let, byl velice šikovný a svými veselými komentáři rozesmíval
všechny přítomné. Děkuji všem, kteří přišli, na chvíli zvolnili před hektickými vánočními svátky a především
se naučili zase něco nového.
Bc. Bohdana Pokorná
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MEDAILE STOLNÍCH TENISTŮ Z TÝNIŠTĚ
V Týništi máme Oddíl stolního
tenisu, který aktuálně sdružuje 20
dospělých hráčů a 17 dětí. Některé
z dětí pravidelně trénují už druhou
sezónu, proto nastal čas zapojit se
i do dlouhodobých soutěží dospělých. Konkrétně pak do okresního
přeboru páté třídy. Zde se, stejně
jako noví dospělí členové, zatím
rozhlížejí, poznávají nové soupeře,
nová prostředí, takže na první slušné výsledky teprve čekáme. Stejně
jako u družstva A, které pro změnu
nově hraje nejvyšší okresní soutěž.
Ovšem někteří členové mládeže
nezahálí, přidávají si tréninky a za
přispění svých ochotných rodičů se
zúčastňují i jednorázových okresních přeborů a turnajů mládeže.
Prvního prosince se v Dobrém konaly právě zmíněné okresní přebory jednotlivců a družstev mladšího
žactva, kde naše město výborně
reprezentovaly tři děti. V kategorii jednotlivců vybojoval Daniel
Závodní 3. místo a ve čtyřhrách
chlapců společně s Pepou Dlabalem obsadili také třetí příčku. Nejcennějším vítězstvím byla výhra
nad dvojicí právě z Dobrého, kde
mají děti profesionální tréninkové
podmínky, ať už se to týká placeného trenéra nebo kvalitních a herně vyspělých sparing partnerů. Ve
smíšených družstvech dokonce
Pepa s Luckou Karlíkovou vystoupali až na druhou příčku! Samot-
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ná Lucka pak s dalším děvčetem
ze Záhornice obsadila třetí místo
v soutěži družstev děvčat a kromě
medailí si společně odvezly i pohár.
Mezi svátky se konaly dva další
pěkné turnaje mládeže, které byly
schváleny RSST Rychnovského
okresu. První z nich v Sokolovně
v Českém Meziříčí. Zde město Týniště reprezentovali Josef Dlabal,
Radovan Prokeš a oba kluci Závodní – Daniel a Lukáš. Na stupně vítězů zde vystoupal v jednotlivcích
Pepa Dlabal a to na třetí příčku.
Daniel Závodní skončil 4., Radovan Prokeš 8. a Lukáš Závodní 10.
Ve čtyřhrách pak Pepa s Danem suverénně ovládli první příčku a Radek ve společné dvojici s Ondrou
Malíkem byli druzí. Kromě medailí
a drobných věcných cen si všichni
účastníci odnesli i poučení, že stolní tenis je sice tzv. „halový sport“,
ale vůbec to neznamená, že se hraje
v pokojové teplotě. V Sokolovně
v Meziříčí byla totiž zima doslova
jak v „sovětském filmu“. Ale děti
hřálo mládí a sportovní výkony
a dospělí se mohli zahřát při fandění nebo na místním baru, kde
bylo pro všechny účastníky i jejich
doprovod připraveno občerstvení.
Další dobře obsazený turnaj se
uskutečnil jen o dva dny později
v krásné velké tělocvičně ve Voděradech. Zde se hrálo na 8 stolech
a tak i při počtu 28 účastníků ne-

měly děti mezi zápasy žádné velké
pauzy. Tento turnaj se uskutečnil
pod záštitou obce Trnova a závěrečné ocenění předávala starostka
obce paní inženýrka Petra Hartmanová. A jak naše děti obstály? Týnišťské barvy hájili opět Josef Dlabal a Daniel Závodní a k nim se
tentokrát přidal i Adam Novotný.
Druhé místo vybojoval Pepa, kdy
jeho jediným přemožitelem, stejně
jako v Meziříčí, byl Ondra Malík
z Trutnova, který se ale pravidelně zúčastňuje krajských bodovacích turnajů. Dan skončil čtvrtý
a Adam šestý, ovšem s minimálním
rozdílem. A za nimi pak děti z oddílů Kostelec, Vamberk, Záhornice
a dalších. I přes to, že mezi svátky
většina dětí navštěvuje se svými
rodiči příbuzné ve všech koutech
naší republiky, našli si tyto děti a jejich rodiče čas a chuť a ukázali i za
hranicemi našeho města, že stolní
tenis v Týništi roste a má budoucnost. A za to jim všem patří velké
díky! Článek o turnaji si můžete
přečíst i na oficiálních stránkách
města Trnov „www.trnov.cz“.
A jak to vypadá mezi dospělými
členy? Náš oddíl reprezentovali na
jednorázových okresních přeborech dospělých 21. prosince dva
hráči z družstva A, konkrétně Petr
Houštěk a Zbyněk Závodní. Za
účasti krajských i divizních hráčů
bylo slušným úspěchem dostat se

do čtvrtfinále na 5. až 8. místo pro
Zbyňka a soutěž B dokonce po urputné pětisetové finálové bitvě vyhrál Petr, kdy obsadil celkové 17.
místo. Pár fotografií a výsledky si
můžete prohlédnout na stránkách
Regionálního svazu stolního tenisu
Rychnov nad Kněžnou „stolnitenisrk.estranky.cz“. Další informace
o tom, co se děje v našem oddílu,
jak si vedeme v soutěžích okresních
přeborů, ale také fotografie ze společných akcí i průběžné výsledky
mládeže pravidelně zveřejňujeme
na našich webových stránkách
„www.pinectyniste.cz“.
Chuť sportovat, pravidelný trénink a podpora rodičů. To jsou tři
klíčové faktory úspěchu naší mládeže. Pokud je děti budou mít, pak
se prostředky, čas i místo vždycky
najdou. A naše město bude opět
čím dál více vidět nejen v stolně
tenisových tabulkách, ale i v očích
a myslích všech účastníků mládežnických turnajů. A možná se bude
nejen mezi dětmi říkat: „Přijedou
Týnišťáci? To bude fajn, dobře si zahrajeme, to jsou děcka v pohodě.“
A časem třeba přibude i: „Cože,
přijedou Týnišťáci? Ó jé, to zase
dostaneme nakládačku…“ Takže sportu zdar (a stolnímu tenisu
zvlášť).
za Oddíl stolního tenisu SK Týniště nad Orlicí, z.s.
Zbyněk Závodní

SVĚTLO Z BETLÉMA DOPUTOVALO I DO TÝNIŠTĚ

inzerce

Město Týniště nad Orlicí nabízí

část budovy
k pronájmu
čp. 234 na pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
Jedná se o prodejnu nebo kancelář o výměře 28 m2
Vchod s výlohou přímo z Mírového náměstí, vedle
prodejny Hradecké pekárny „mňam mňam“.
Zájemci o pronájem nebo prohlídku
hlaste se na tel.:

603 199 622

OTEVŘENÍ PLÁŽE JÁRY CIMRMANA
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