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Kanoistika v Týništi: 
Je důležité míti Filipa!



OBJEKTIVEM HONZY JEŽDÍKA

PETER FREESTONE A QUEENIE V DIVADLE
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U S N E S E N Í   č.   9

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 21.3.2011 

A) Schvaluje
1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hra-
dec Králové za účelem práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení na po-
zemku p. č. 454 v k. ú.  Štěpánovsko za cenu 2.850 Kč.
2. Smluvní nájemné na byty v čp. 536 - 537 (střešní nástavby) Týniště nad Orlicí 
v částce 45 Kč/m2, na dobu určitou v trvání dvou let.
3. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2.03 v čp. 51 Týniště nad Orlicí pro ***.
4. Uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v čp. 784 Týniště nad Orlicí pro ***.

B) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se předání dekretu o udělení vlajky městu předsedkyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2. Zápis z jednání školské a kulturní komise ze dne 7.3.2011.
3. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.3.2011 s tím, že odbor správy
majetku předá písemnou informaci s vyhodnocením nákladů na topení za 
topnou sezónu 2009/2010 a 2010/2011.
4. Zápis z jednání bytové komise ze dne 15.3.2011.
5. Záležitosti týkající se přípravy projektového řízení k podzemnímu vedení 
nízkého napětí v chodnících po obou stranách ve Smetanově ulici, které pro-
jekčně zajišťuje GTT, a.s., Praha (územní rozhodnutí, stavební povolení).
6. Podnět k jednání se Sportovním klubem Týniště nad Orlicí ve věci přístupu 
na atletický stadion.

U S N E S E N Í   č.   10

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 4.4.2011 

A) Schvaluje
1. Domovní řád ubytovny „Modrák“ s platností od 12.4.2011.
2. Ubytovací řád ubytovny „Modrák“ s platností od 12.4.2011.
3. Podání návrhu na výmaz duplicitního zápisu u pozemků p. č. 96/2, 74/33, 
74/34 v k. ú. Štěpánovsko notářským zápisem (duplicitní vlastníci: ***).
4. Rozpočtová opatření č. 5-6/2011 ke 4.4.2011.

5. Podání přihlášky o. s. Mateřské centrum Ratolest do pořadu TV Prima „Jak se 
staví sen“ za předpokladu, že účast nebude spojena s finanční účastí majitele
nemovitosti.
6. Uzavření smlouvy na zhotovení vlajky města s firmou Velebný a FAM, s. r. o.,
Ústí nad Orlicí.

B) Zamítá
1. Poskytnutí finančního příspěvku pro Církevní základní školu Borohrádek.
2. Poskytnutí finančního příspěvku pro o. s. Mateřské centrum Ratolest na po-
krytí nákladů úklidových prací v objektu.
3. Návrh na nové smluvní podmínky nájemní smlouvy se společností Telefóni-
ca O2 CZ, a. s. (základnová stanice na poliklinice).

C) Bere na vědomí
1. Zápis z jednání školské a kulturní komise ze dne 21.3.2011.
2. Zápis z jednání zdravotní a sociální komise ze dne 28.3.2011.

D) Ukládá
10/2011 

1. Projednat v zastupitelstvu města:
a) koupi části pozemku p. č. 768/4 v k. ú. Petrovice (pozemek pod komunika-
cí)
b) ukončení členství v DSO Dolní Bělá
c) poskytnutí finančního podílu 12.800 Kč za připojení čerpací stanice ve Ště-
pánovsku (úhrada za jistič)
d) záležitosti obsazení dozorčí rady společnosti ODEKO T: jednání ZM, Odpo-
vídá: Matička J.
2. Zařadit do rozpočtových opatření:
a) poskytnutí finančního příspěvku 400 Kč na propagaci dobrovolného dár-
covství krve pro o. s. Dar života
b) poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení vlajky pro SDH Týniště nad
Orlicí v částce do 20.000 Kč. T: 5.4.2011, Odpovídá: Oubrechtová I.
3.Uskutečnit jednání s předsedkyní zdravotní a sociální komise ve věci zápisu 
ze dne 28.3.2011. T: 18.4.2011, Odpovídá: Matička J.
4. Provést odstranění zábradlí u železničního přejezdu u vodárenské věže.
T: 7.4.2011, Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička
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.

ZPRÁVY Z RADNICE
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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Měsíc květen by měl slibovat 
příjemné počasí, které je pro 
mnohé z nás barometrem 
dobré nálady. Proto ani já 
bych vám, milí čtenáři, ne-
chtěl v žádném případě kazit 
májovou pohodu svojí úva-
hou. Dovolil jsem si napsat 
pár řádků o současném svě-
tě, jak se nad ním zamýšlím 
já. Možná mohu i dodat, že 
moje myšlenka se tak trochu 
i k tomuto měsíci hodí. Říká 
se, že máj je lásky čas. A já se 

vlastně mezilidských vztahů dotýkám.

Dnešní doba, více než jakákoli jiná, nabízí obrovské mož-
nosti rozvoje vlastní osobnosti, ale i celé společnosti. A to 
jak v oblasti duševní, tak i v oblasti technické. Ve vědě, lékař-
ství a komunikaci jsme se dostali mnohem dál, než v jiných 
obdobích vývoje lidské společnosti. Překonáváme obrovské 
vzdálenosti, komunikujeme s celým světem, osidlujeme 
všechna místa naší modré planety, dokážeme vyléčit mno-
ho nemocí. Ale je to skutečně úspěch? Určitě ano, ale ...

Mottem dnešní společnosti je: „Víc, rychleji a levněji.“ A tady 
právě spatřuji ten problém. Nejen, že v každodenním shonu 
zapomínáme sami na sebe a na lidi kolem, ale zapomínáme 
i na prostředí kolem nás. Současnou hektickou epochu si 
dovoluji přirovnat k rozjetému vlaku. A pokud se nám nepo-
daří tento „rozjetý vlak“ zastavit nebo alespoň přibrzdit, kdo 
ví, kam se dostaneme v příštích letech. Pokrok však zastavit 
nelze a pokoušet se o to by bylo špatné a zbytečné. Zkus-
me tedy aspoň na chvíli zapomenout na své osobní zájmy 
a pohodlí a začněme maličkostmi. Jako například pomoci 
někomu jen tak, z dobré vůle a nic za to nechtít. Mám na 
mysli pomáhat v běžném životě a obyčejným lidem. Zkus-
me se každý z nás alespoň na okamžik opravdu vcítit do 
někoho s odlišnými názory, zapomeňme přitom na sebe a 
své předsudky. Možná zjistíme, že máme společného víc, 
než bychom kdy předpokládali. Většina konfliktů totiž plyne 
z nedorozumění, závistí a z chamtivosti. Naučme se naslou-
chat sobě i svým blízkým.

Je tedy jedině na nás, pro jakou cestu se rozhodneme. Dou-
fejme, že nám všem bude přát štěstí a podaří se ten „rozjetý 
vlak“ ukočírovat. Přeji vám, milí čtenáři, příjemné prožitky 
krásných jarních dnů a hodně optimismu, který v životě ne-
smí chybět. 

Libor Koldinský

 

Foto na měsíc květen: Libor Koldinský „Lidový dům v měsíci máji“
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
91 let Zdenka Hloušková
 Oldřich Kubelka

90 let Zdeněk Doležal

80let Jarmila Suchá
 Hana Kozlíková
 Jan Čech
 Josef Plašil
 Helena Kučerová

Tereza Jakubjanská
David Novák

PODĚKOVÁNÍ

Alena Friedrichová (60)
Vlastimil Plíhal (80)

Věra Čechurová (85)
Ján Zajac (78)
Erich Auer (82)

Zdenka Huláková (84)
Helena Nováčková (101)

Jiří Fajfr (52)
Anežka Blahetová (87)
Věra Vomastková (77)

Děkujeme všem, kteří nám přáli k našemu životnímu výročí. Paní ředitelce 
Beňové a Říhové a dětem z MŠ Město za písničky, bylo to milé. Dále člen-
kám TJ SOKOL paní Doležalové a Wakenknechtové, MÚ paní Sekyrové a 
Křišťákové a všem ostatním gratulantům.

Manželé Boháčovi

Děkuji MěÚ a členkám SPOZ - paní Janě Michálkové a paní Boženě Švábo-
vé - za dárek, květiny a blahopřání k mému životnímu výročí.

Libuše Pavlíčková

VZPOMÍNKA

Dne 15.května uplyne 25 let od úmrtí mojí man-
želky paní Kadrmasové. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku.

Manžel a děti s rodinami

VZPOMÍNKA NA QUEEN

Vyprodané týnišťské divadlo 
vzpomínalo na hudební legendu

Když se řekne Queen, tak si každý z nás okamžitě vzpomene na hudební 
skupinu, která téměř dvě desetiletí vládla světové scéně. Charismatický 
frontman Freddie Mercury byl miláčkem milionů žen a idolem minimálně 
stejného počtu mužů. Zemřel v roce 1991 na AIDS. Možná symbolicky tak 
Týniště vzpomínalo v roce, kdy uplynule 20 let od jeho smrti a zároveň by 
Frederick Bulsara, jak se Mercury jmenoval vlastním jménem, oslavil 65 
narozeniny. 

Pozvání do místního divadla přijal i člověk, který byl Freddiemu v posledních 
12 letech života nejblíž - osobní komorník Peter Freestone. Téměř 4 stovky 
diváků, ve vyprodaném sále, pozorně poslouchaly vyprávění o bujarých ve-
čírcích, o zpěvákově nárocích i hudebním vkusu. „Freddie byl úžasný člověk, 
který si vždy zakládal, aby jeho práce byla maximálně perfektní. Byl absolutní 

perfekcionalista, až puntičkář,“ řekl ve svém vyprávění Freestone. Slova doložil 
fotografiemi ze svého archivu. Největší údiv zaznamenal snímek Freddieho 
lednice před večírkem - plná šampaňského a vodky. Jen v koutě byla vidět jed-
na jediná láhev neperlivé vody. „A tohle byl jen malý večírek, nepřejte si vědět, 
jak vypadal takový pořádný mejdan,“ zavzpomínal Freestone a v sále vypukl 
smích. Zajímavé je, že se Peter Freestone s Mercurym seznámil v londýnské 
opeře, kde v té době působil jako garderobiér. Od té doby pro něho praco-
val. „Připravoval jsem pro něho snídani, kupoval noviny, oblečení, platil účty. 
Freddie potřeboval absolutní servis, aby se mohl věnovat jen muzice,“ popsal. 
Peter byl i jeden z prvních lidí, který věděl, že jeho přítel trpí smrtelným virem 
HIV. Stál vedle jeho lůžka i při posledním výdechu. 

Komorníka na jevišti vystřídala hudební skupina Queenie, nejlepší Queen 
revival v Evropě. Začala bezmála dvouhodinová show plná známých hitů a 
velkolepých světelných efektů. Bohemian Rhapsody, Don`t stop me now nebo 
Show must go on, to je jen namátkou část hudební nabídky. Diváci nadšeně 
tleskali a atmosféru si skutečně vychutnávali. Jenže to ještě netušili, že přijde 
fenomenální závěr. Při skladbě We will rock you se naplněný sál postavil a za-
čal fantasticky do rytmu skandovat. Při závěrečné písni We are the champions 
se zpěvák objevil na pódiu v královské koruně a hermelínu - přesně jako Fred-
die Mercury při svých vystoupeních. „Tohle jsem nezažila, lidé skandovali, tles-
kali, křičeli a mně běhal mráz po zádech,“ popsala atmosféru Nataša Dušková. 
„Takovou akci Týniště nepamatuje,“ napsal na sociální síti Facebook Standa 
Kubánek. 

KOUPÍM
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuze-

xové bony, losy, akcie, celé sbírky 
Větší množství - pozůstalost po sběrateli. 

Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
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divadlo 

Pondělí 9. května | 17:30 hod. | sál ZUŠ

Žákovský koncert   
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pátek 13. května | 14:00 hod. | malý sál kulturního domu

CIMRMANolog a šanson
Slavné francouzské šansony s českými poetickými texty Miloně Čepelky bude zpívat vý-
borná zpěvačka Markéta Wankeová a na klavír ji doprovodí hudební skladatel Jaromír 
Klempíř. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. Vstupné: 130 Kč

Pondělí 16. května | 17:30 hod. | sál ZUŠ

1. absolventský koncert žáků hudebního oboru   
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 30. května | 17:30 hod. | sál ZUŠ

2. absolventský koncert žáků hudebního oboru
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

KULTURNÍ POZVÁNKY

Pondělí 9. května | 8:30, 9:15 a 10:30 hod.

Míchané pohádky
Tři výchovná představení pro MŠ. V představeních se prolínají všechny obory školy. Režie Jitka Říčařová. Pořádají ZUŠ a 
SRPZUŠ.

Pondělí 23. května | 8:00 a 10:00 hod. pro školy a v 19:00 hod. pro veřejnost | divadelní sál kulturního domu 

 „Komu se nelení, až se ucho utrhne aneb velmi ostrá dramatická směs“
Závěrečné a absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru  školy.  Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

koncert 

výstavy 
Neděle 1. května | 7:00 - 12:00 hod. | areál chovatelů Bobkárna.

Memoriál J.Holického
místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže. Pořádá  ČSCH Týniště nad Orlicí.
   
Neděle 22. května |  6:00 - 10:00 hod. | areál chovatelů Bobkárna.

PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Pondělí 23. května | sál ZUŠ

Zahájení závěrečné výstavy prací žáků výtvarného oboru
Výstava bude probíhat od 23.5. do 27.5. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
 

jiné akce
Neděle 8. května a neděle 22. května| vždy ve 14:00 hod. | malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Filipa Koláře. 

Úterý 17. května | 8:00 a 10:00 hod. pro školy, 17:30 hod. pro veřejnost | divadelní sál kulturního domu

 „Život je tanec“
Závěrečné a absolventské představení žáků tanečního oboru ZUŠ. Pořádá ZUŠ a SRPZUŠ 

Sobota 28. května | 10:30 hod. | divadelní sál kulturního domu.

 „O týnišťské tajemství“
Tento den proběhne 19. ročník nepostupové přehlídky amatérských tanečních  kolektivů v několika kategoriích. Přijďte po-
vzbudit naše děvčata!!!  Pořádá DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí. Vstupné 30 Kč. 
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3. MÁJOVÉ TÝNIŠŤSKÉ VESELENÍ

Kde: Areál motorestu ROUBENKA
Kdy: 30. dubna a 1. května 2011

30. dubna 2011 - Čarodějnické odpoledne

13:30 - Zahájení akce
14:00 - Show s koňmi I. - Ranč Sedící kůň
15:00 - Show s koňmi II - Ranč Sedící kůň
16:00 - Šermířská skupina NOVICA, Nové Město nad Metují
16:30 - Dětská diskotéka
18:00 - Vyhlášení Miss čarodějnice 2011
18:30 - Vystoupení skupiny ULÁNBÁTÁR, Týniště nad Orlicí
20:30 - Zapálení vatry - upálení čarodějnice
21:00 - Vystoupení skupiny ARCHON, Rokytnice v Orlických horách
21:30 - Ohňostroj

Doprovodný program: Jízda na koních zadarmo
Dětské soutěže od 14:00 o  sladké odměny s divadelní skupinou TEMNO

1. května 2011 - Prvomájový festival

10:00 - Velký dechový orchestr ZUŠ
11:00 - Vystoupení dětí z Mateřské školy U Dubu
11:30 - KŘÍDLOVANKA, dechová kapela z Kutné Hory
14:00 - TRUMF country rock
15:00 - Vystoupení tanečních skupin DDM Sluníčko, Capoeira
16:00 - Ukázky výcviku služebního psa - Vojenská posádka Čermná nad Orlicí
17:00 - Mažoretky Kostelec nad Orlicí

Doprovodný program: 
Jízda na koních zadarmo, skákací hrad, modeláři MODELKLUB Rychnov nad Kněž-
nou, bohatý stánkový prodej, bohaté občerstvení

V případě nepříznivého počasí omezený program v kulturním domě.
Na akci Vás zvou partneři akce Služby města Týniště nad Orlicí a Pivovar Budvar.

PŘIPRAVUJEME

Zápis žáků do Základní umělecké školy pro školní rok 2011/2012

Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium  ve čtvrtek 26. května a 2. června 2011 v době od 16:30 - 18:00 hodin 
na talentové zkoušky do hudebního oboru a zápisu do výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. Informace na 
stránkách www.zustyniste.cz , na telefonním čísle 494 371513 nebo v kanceláři ZUŠ.  Zájemci o studium se mohou přihlásit 
i mimo uvedené  termíny po osobní domluvě s vedením školy. 

3. - 4. června

16. swingový festival Jardy Marčíka 2011
Po roce se přiblížila doba největší kulturní události našeho města, ale i regionu. Pořadatelé pro Vás připravili opět velice pestrý 
hudební program. Hrát a zpívat budou: Eva Pilarová, Petr Kroutil Orchestra (Praha), Vlado Urlich (Peru), GCSU Jazz  Band - Geor-
gia (USA), MTB a jejich hosté a mnozí další.  

10. - 11. června 

Oslavy města Týniště nad Orlicí u příležitosti 650 let od první  písemné zmínky o městě
Město Týniště na Orlicí ve spolupráci s kulturním centrem města připravilo  nejen pro občany našeho města bohatý kulturní 
program. Akce proběhne v městském parku.

Občanské sdružení SK „ONTARIO“ 
Týniště nad Orlicí

Zveme  rodiče s dětmi na první ze tří sportov-
ních dní „DUBOVÉ SPORTOVÁNÍ 2011“ nazva-
ného „OKOLO DUBU“, který se koná v sobotu 
21.5.2011 od 10:00 hod. u tělocvičny na sídlišti 
„U Dubu“. Sportovat budou děti na odstrkova-
dlech do 5 let, na koloběžkách do 10 let a na 
kolech do 10 let a od 10 do 15 let. Pojede se 
na tratích postavených na a okolo sídliště „U 
Dubu“.

Bezpečnostní a ochranná přilba nutností. Přijď-
te si zasoutěžit.

Akce je realizována za přispění a podpory měs-
ta Týniště nad Orlicí a finanční podpory Králo-
vehradeckého kraje.

Na sobotní odpoledne 21.5.2011 od 15:00 hod. 
zveme všechny milovníky koní a jezdeckého 
umění na „Westernové ježdění“. Na ukázky jsou 
pozváni lidé s koňmi, kteří se těmito disciplína-
mi zabývají. Uvidíte výcvik koní, indiány a další 
atrakce spojené s prací s koňmi.  

Petr Mňuk

SK „ONTARIO“ O.S.
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MĚSTSKÁ POLICIE

ZPRÁVA O ČINNOSTI
BŘEZEN 2011

Dne 2.3.2011 v 10:00 hod. byla měst-
ská policie požádána Policií ČR o součin-
nost při prověření oznámení, které se tý-
kalo muže ležícího na lavičce u místního 
hřbitova. Na místě byl muž strážníkem 
probuzen a ztotožněn. Bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu z Ústavu sociální péče 

pro mládež Kvasiny. Následně byl zajištěn převoz do Kvasin.
Dne 2.3.2011 v18:40 hod. telefonicky oznámila obyvatelka 
sídliště U Dubu, že po sídlišti volně pobíhá pes. Ten byl stráž-
níkem odchycen a převezen na služebnu MP. Dne 3.3. 2011 po 
projednání přestupku byl pes předán majiteli, který městskou 
policii sám kontaktoval.
Dne 5.3.2011 v 19:00 hod. telefonicky oznámil obyvatel 
obce Rašovice, že na komunikaci nalezl poraněnou sovu a 
tímto městskou policii žádá o pomoc. Od oznamovatele byla 
sova strážníkem převzata, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o 
kalouse ušatého s poraněným křídlem. V rámci následně uči-
něných opatření bylo městskou policií zajištěno umístění sovy 
do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ZO ČSOP JARO 
Jaroměř.
Dne 5.3.2011 v 19:30 hod. telefonicky oznámil obyvatel síd-
liště U Dubu, že po ulici Družstevní se pohybuje muž v červené 
mikině s kapucí a úmyslně kladivem poškozuje zde zaparko-
vaná vozidla. Na místě události nebyl podezřelý muž hlídkou 
městské policie zastižen. Ve spolupráci s Policií ČR bylo prová-
děno pátrání po pachateli v zahrádkářské kolonii za tělocvič-
nou, kam dle výpovědí svědků po poškození vozidel odešel. 
Na základě výpovědí svědků byl muž ztotožněn a Policií ČR 
nalezen až dne 6.3.2011. V rámci svého počínání způsobil po-
škození zpětných zrcátek a světel u 15 zaparkovaných vozidel. 
Šetřeno Policií ČR pro podezření z trestného činu poškozování 
cizí věci.
Dne 9.3.2011 v 08:20 hod.  bylo přijato oznámení o krádeži v 
prodejně potravin, kde neznámý muž odcizil láhev vína v hod-
notě 59 Kč. V rámci následně prováděných opatření byl muž 
ztotožněn a zjištěno místo jeho současného pobytu. Přestu-
pek byl vyřešen blokovou pokutou.
Dne 12.3.2011 v 18:30 hod. v rámci hlídkové činnosti u ga-
ráží v ulici Vrchlického bylo strážníkem nalezeno neuzamčené 
pánské jízdní kolo zn. Favorit. Kolo bylo zajištěno a vzato do 
úschovy na služebnu městské policie. Téhož dne ve 21:00 hod.
bylo kolo vráceno majiteli, který jej při odjezdu z garáže svým 
vozidlem zapomněl uklidit. 
Dne 14.3.2011 v 15:00 hod. bylo přijato oznámení o po-
škození zaparkovaného vozidla Škoda Favorit na parkovišti u 
městského parku. Evidováno a šetřeno pro podezření z pře-
stupku proti majetku.
Dne 16.3.2011 v 15:00 hod. bylo přijato oznámení o krádeži 
pánského jízdního kola zn. RAVO z prostoru bývalé úschovny 
kol u nádraží ČD v Týništi nad  Orlicí. Evidováno a šetřeno pro 
podezření z přestupku proti majetku.
Dne 18.3. 2011 v 17:45 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že na vozovce v ulici Jiráskova v Týništi nad Orlicí leží vedle 
kola podnapilý muž. Strážníkem byl muž na místě ztotožněn a 
převezen do místa bydliště, kde byl předán do péče rodinných 

příslušníků. Tímto jednáním strážníci muži ušetřili 1.500 Kč za 
pobyt na záchytné stanici. Nicméně po vystřízlivění mu byla 
uložena bloková pokuta.
Dne 20.3.2011 v 02:00 hod. byl společně s posádkou vozu 
rychlé zdravotnické pomoci uskutečněn výjezd do klubu Vel-
vet, kde se měl nacházet poraněný muž. Na místě bylo prove-
deno šetření a bylo zjištěno, že poranění si muž způsobil sám 
vlivem vysoké  opilosti. Ve věci se nejedná o podezření z trest-
ného činu ani přestupku.
Dne 22.3.2011 v 13:30 hod. telefonicky oznámil obyvatel 
obce Petrovice, že je v  místě bydliště obtěžován čtyřmi muži, 
kteří mu neustále nutí nějaké zboží ke koupi. Na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o muže rumunské národnosti, kteří nabí-
zeli motorové pily. Muži byli předvedení na služebnu městské 
policie k dalším úkonům. Ve spolupráci s Obvodním odděle-
ním Policie ČR Týniště nad Orlicí byla provedena lustrace osob, 
následně strážníci spolupracovali s cizineckou policii a celní 
správou. Bylo zjištěno, že se nejedná o hledané osoby a pily 
nejsou evidovány jako odcizené. Počínání mužů vykazovalo 
pouze znaky přestupků proti občanskému soužití, majetku a 
dále deliktů, které jsou v jurisdikci celní správy. Mužům byla 
podle zákona uložena bloková pokuta a byli propuštěni.  Po 
třech dnech muže zadržela celní správa při nabízení padělané-
ho zboží ve větším množství. 
Dne 22.3.2011 v 17:20 hod. telefonicky oznámila obyvatelka 
ubytovny „Piana“, že byla fyzicky napadena jedním nájemní-
kem ubytovny. Evidováno a šetřeno jako přestupek proti ob-
čanskému soužití.
Dne 23.3.2011 v 06:30 hod. na základě telefonického ozná-
mení pracovnice spol. CS CARGO byl odchycen volně pobíha-
jící pes plemene boxer, který zaběhl do kanceláře na nádraží 
ČD Týniště nad Orlicí. Následně byl pes předán majiteli. Věc je 
v řešení. 
Dne 24.3.2011 v 15:00 hod. byl v rámci obchůzky strážníkem 
přijat nález - svazek klíčů. Téhož dne byly klíče vráceny maji-
teli.
Dne 26.3.2011 v 22:37 hod. bylo městské policii předáno 
oznámení z linky 158, že po sídlišti U Dubu volně pobíhá pes 
- doga, černé barvy. Pes před dokončením jeho odchytu zabě-
hl do jednoho z činžovních domů, kde byl vpuštěn do bytu. 
Následně byl ztotožněn majitel psa, který však při jednání se 
strážníky počal popírat vlastnictví zmíněného psa. Po prove-
deném šetření ze strany městské policie bude věc oznámena 
Komisi pro projednávání přestupků při MěÚ Týniště nad Orlicí. 
Držiteli psa hrozí pokuta až 30 tisíc Kč. 

Touto cestou bych chtěl upozornit občany, aby si lépe chránili svůj majetek před 
protiprávní činností. V poslední době se rozšířily krádeže jízdních kol. V souvislosti 
s tím bych chtěl požádat občany, aby si všímali cizích osob, které se pohybují okolo 
domů a chovají se podezřele apod. Preventivní činností strážníků bylo zjištěno, že 
v mnoha bytových domech bývají vstupní dveře neuzamčeny a v horším případě 
i otevřeny. 
Tímto je potencionálním pachatelům usnadněna práce vniknout do sklepů, bytů  
a zcizit zde majetek. 
Zvláště bych chtěl požádat straší občany, aby pod záminkami rozměnění peněz, 
nabízením různého zboží apod. nevpouštěli do bytů cizí osoby. 
Pokud by se Vám chování některých osob zdálo být podezřelé, volejte buď policii 
ČR  na lince 158, nebo městskou policii na tel.: 494 377 082. Je lépe si takovouto 
osobu prověřit, než mít vykradený byt, sklep apod.

Martin Štěpánek
velitel Městské policie Týniště nad Orlicí





Okolí mlýna v dřívější ulici Na Stezkách (dnes TGM) se znatelně proměnilo. V místě dřevěné chalupy rodiny Malých, u které prý 
bývala nádherná skalka, vyrostl moderní bytový dům  a parkoviště. Uprostřed horního snímku stojí za povšimnutí pomníček z 
roku 1833, jehož donátorem byl horní mlynář Karel Koťan. V minulosti byl památníček několikrát přemístěn kvůli rozšiřující se 
cestě na Opočno. V současné době nalezl nové místo nedaleko přes cestu u jednoho  činžovního domu, ovšem i zde není zrovna 
na nejlepším a důstojném místě a bývá vystaven rukám vandalů.

1928 - 2009

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ
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Na místě romantické roubenky dnes stojí bytový dům



MÍSTOPISNÉ OKÉNKO
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V minulém okénku jsme si vysvětlili, jakým způsobem se z osobních jmen 
pomocí přípony –ice tvořila jména osad typu Albrechtice. Dnes si přiblížíme 
taková místní jména, která v nás většinou vzbuzují údiv a úsměv, protože nám 
připadají jednoduše podivná. Jsou to všechny ty Kratonohy, Hřibojedy, Solo-
pysky atp., tedy jména charakterizační a přezdívková, jež v době svého vzni-
ku přímo označovala obyvatele v osadě žijící. Tato starobylá místí jména se 
nacházejí na nejstarším sídelním území, což znamená, že založení obcí takto 
pojmenovaných se datuje přinejmenším do 10. století. V okrese Rychnov nad 
Kněžnou se k přezdívkovým místním jménům řadí Přepychy (1355 de Prze-
pich, 1542 ve vsi Przepyssych), Krchleby (1227 Scrrihlebee, 1654 Skrchleby) a 
Přestavlky (1442 Stašek z Přestavlk, 1654 Pržestawlky). Místní jméno Přepychy 
se vykládá tak, že šlo o ves lidí, kteří se nad své sousedy vyvyšovali a byli příliš 
pyšní. Přepychám se asi dobře dařilo. Leží na úrodné půdě a to byl základ úspě-
chu. Přepychy bohatly, rostly a staly se postupně významnou vsí. Zdejší kos-
telík byl proto rozšířen a povýšen na farní. Dnes proto můžeme v Přepychách 
obdivovat hodnotný renesanční kostel sv. Prokopa. Místní jméno Krchleby se 
tradičně vykládalo jako ves lidí, kteří mají hlavu (leb) nachýlenou na levou (kr-
chou) stranu. Tedy Krch-leby. Vzhledem k tomu, že v historických dokladech 
převládá tvar Skrchleby, má se za to, že místní jméno je potřeba rozdělit na 

Skr-chleby. Tedy ves lidí, kteří skrblili (šetřili) chlebem, obilím. Všechny české 
Krchleby, je jich šest, se nacházejí povětšinou na vrchovině v ne příliš úrod-
ných oblastech. V těsném sousedství Krchleb leží Přestavlky. Mají tu zajímavý 
zámeček, dnes sídlo obecního úřadu. Místní jméno Přestavlky znamená, že 
obyvatelé této vsi se kdysi ubránili vlkům, přestáli jejich útok anebo upustili 
od jejich marného pronásledování. Není lehké porozumět těmto zvláštním 
jménům našich obcí. Zachovala se v nich slovní zásoba a způsob tvoření slov 
středověké češtiny. O jiných místních jménech zase příště.

Literatura:
Kolektiv pracovníků ÚJČ ČSAV: Čeština všední i nevšední. Academia, Praha 
1972
Profous, Antonín: Místní jména v Čechách, díl I –IV. Nakladatelství ČSAV, Praha 
1947 – 1957
Janáč, Marek. Tumlíř, Pavel. Harvalík, Milan: Divnopis: proč se to tak jmenuje? 
Radioservis ve spolupáci s Českým rozhlasem, Praha 2006

Zpracoval: Adam Prokeš

SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY

Dům č.p. 233 na náměstí

Tento dům na Mírovém náměstí v Týništi je jeden z mála domů, který si zachoval 
ve směru do náměstí původní, ozdobnou, štukovou fasádu. Jedná se o dvoj-
dům, který tvoří výraznou dominantu východní strany náměstí. Dle záznamů 
Bohuše Voříška je první zmínka, že na tomto místě již bylo stavení, kolem roku 
1300. Další záznamy nejsou, nezachovaly se po požáru Týniště v roce 1615. Po 
třicetileté válce toto místo bylo dle zápisu z roku 1650 pusté, psáno „spáleniště 
Taterovské“.  V letech 1660 – 1686 byl vlastníkem pozemku Jan Pavlů (Pavlík) a 
jeho cena byla 55 kop míšenských. Dalším držitelem byl Petr Delinart, sedlář 
z Hradce Králové (nebyl poddaný), za 125 kop míšenských. Následovali : 1686 
– 1699 Jan Pluhař (krejčí),  1699 – 1724 Matouš (kovář ,,Malej“ z Vel. Petrovic), 
1724 – 1759 Josef Malý (kovář) za 125 kop míšenských, 1759 – 1767 František 
Malý za 150 kop míšenských, 1767 – 1794 Václav Mlynář (Minařík) asi z Lípy, 
1806 – 1812 František Jiruška. V letech 1812 - 1818  převzal toto místo (bylo k 
němu ještě 13 korců polí) František Karel za 4.000 zlatých. Ten zde provozoval 
kupecký handl.
V padesátých letech devatenáctého století přešlo koupí vše do majetku Anto-
nína Voříška, který tu měl obchod. Po jeho smrti v roce 1886 podnikání převzal 
jeho syn Karel Voříšek, který se oženil s Emílii Hlaváčkovou. Karel Voříšek zboural 
v roce 1899 dvě původní stavení a postavil současný dům č.p. 233, ve kterém 
zřídil obchod s železářským zbožím. V domě sídlila i Všeobecná rolnicko - živ-
nostenská záložna, než si  postavila vlastní budovu. Před domem na náměstí 
provozovala rodina od roku 1927 i benzínovou čerpací stanici. Po smrti Karla 
Voříška firmu převzala jeho žena Emílie a od roku 1941 v obchodě pokračoval 
syn Bohuš. V roce 1949 byla firma znárodněna a stala se z ní prodejna spadají-
cí do národního podniku Kovomat. Po roce 1989 byl dům vrácen rodině pana 
Voříška a následně prodán. Dnes je v soukromých rukou jiného vlastníka a je 
využíván jako ordinace lékařů, lékárna a herna.

Zpracoval Štěpán Tomašík, foto z archivu Libora Koldinského



Den otevřených dveří

V sobotu 2. dubna jsem se zúčastnil v mateřské školce U Dubu 
Dne otevřených dveří. Rodiče budoucích školáčků si mohli 
prohlédnout veškeré prostory budovy a získat potřebné in-
formace týkající se pobytu dětí v tomto zařízení. Součástí pre-
zentace byla ukázka práce se sborečkem, pěvecké vystoupení 
dětí, maňásková  improvizace učitelek, výstavka didaktických 
pomůcek, výstavka výtvarných prací, fotodokumentace školy 
a školní program  „Lesní školka“, dále výtvarná dílnička a pře-
kážková dráha s tělovýchovným náčiním.
Celá akce se setkala s velkým zájmem  rodičů, kteří pozitivně 
ocenili nejen profesionální přístup zaměstnanců, ale přede-
vším útulný, čistý a příjemný interiér, který bude jejich potom-
kům k dispozici, pokud se pro tuto školku rozhodnou.

                                                                                          Libor Koldinský        

Experiment s angličtinou

Od října tohoto školního roku jsme v naší MŠ experimentálně 
zavedli seznamování dětí s anglickým jazykem. Angličtinu za-
pojujeme do celého dne a stala se součástí třídního vzděláva-
cího programu.
Při výuce angličtiny se opírám o metody paní Mgr. Kateřiny 
Konrádové, která má s výukou angličtiny dlouholeté zkuše-
nosti a skvělé výsledky. Jedná se o metodu přímou, nenásil-
nou, prožitkovou a děti se učí anglickou gramatiku, aniž by si 
toho všimly. Zpíváme písničky, učíme se popisovat předměty, 
komunikujeme pomocí jednoduchých otázek a odpovědí. Děti 
již ovládají několik přídavných jmen a spoustu dalších věcí. 
Když zbyde čas, pustíme si anglickou pohádku.
Své umění děti předvedly rodičům při vánoční besídce. Ukáza-
ly, která slovíčka již umí, zazpívaly dvě anglické vánoční písnič-
ky a popřály rodičům krásné Vánoce. Za to vše sklidily obrov-
ský potlesk, který jim byl velkou odměnou.
Děti angličtina nesmírně baví a pořád touží učit se nové a nové 
věci. Nás jejich zájem těší a věříme, že jim tyto zkušenosti po-
slouží jako základ pro další vzdělávání v tomto jazyce.
                 

Bc. Z. Doncová

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Úspěchy našich studentů 

V pondělí 28. března vystoupil na jazzovém festivalu v Mladé 
Boleslavi dixieland ZUŠ BLACK BUŘIŇOS. Pozvání na tento fes-
tival se mu dostalo od Rudolfa Kulky, hudebního dramaturga 
ČRo3 - Vltava. Během koncertu v zaplněném sále kulturního 
domu dixieland znovu přesvědčil o nesporných kvalitách a za-
ujal posluchače svým uměním a entuziasmem. Účast na tom-
to koncertě byla poctou mladým muzikantům, neboť  kromě 
kapely PALUBA Jazz z Mnichova Hradiště ještě na koncertě 
vystoupila se svým duem zpěvačka Eva Pilarová. Kromě večer-
ního koncertu vystoupil dixieland ještě dopoledne ve výchov-
ném koncertu pro studenty středních škol. 
Dalšími žáky, kteří se zúčastnili soutěží vyhlašovaných minis-
terstem školství, byli kytaristé naší školy. Pod pedagogickým 
vedením Slávka Klecandra získali v okresním kole soutěže ko-
nané 24. března v Dobrušce čelní umístění spojené s postupy 
do krajského kola. To se uskuteční koncem dubna v Jaroměři. 
Svoji kategorii vyhráli a do Jaroměře postoupili Vlasta Hlaváč-
ková a Ty ky Trio ve složení Lucie Kopecká, Zuzana Sikorová a 
Jakub Vik, Tereza Pálová skončila na druhém místě. Všem gra-
tulujeme a postupujícím přejeme hodně muzikantského zdaru 
a nezbytného štěstí v dalším kole soutěže.
Ve Svitavách se v termínu 18. a 19. března uskutečnila krajská 
přehlídka amatérského divadla Svitavský FANDA. Této pře-
hlídky se zúčastnil i soubor ASK naší školy. Odvezl si několik 
ocenění a postup do soutěže Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2011. 
Vedoucí souboru Jitka Říčařová získala ocenění za režii a vede-
ní souboru ASK v inscenacích Adresát neznámý a Probuzení. 
Dalšími oceněnými jsou Jan Klouček a Jindřich Bartoš za své 
herecké výkony a aktéři scény na voru v inscenaci Probuzení. 
GRATULUJEME!
Do XX. ročníku rozhlasové soutěže Concerto Bohemia se při-
hlásilo 23 souborů (nejen ze ZUŠ, ale i z konzervatoří ČR). Sí-
tem prvního anonymního kola, v němž porota vyslechla de-
mosnímky všech zúčastněných souborů, prošlo do druhého 
kola 19. Z nich  9  vybrala jako vítězné a tím určila i účastníky 
koncertu vítězů. Mezi tyto soubory patří i dixieland ZUŠ BLACK 
BUŘIŇOS. Tato kapela se tedy 12. listopadu 2011 zúčastní za 
asistence televizních kamer Koncertu vítězů Concerto Bohe-
mia 2011 ve Velkém sále paláce Žofín. Jedná se o další velký 
úspěch mladých muzikantů, kteří znovu prokázali své nespor-
né kvality a reprezentovali nejen samotnou školu, ale i město 
Týniště nad Orlicí v soutěži, která má velký zvuk mezi hudební 
veřejností.
V krajských kolech soutěží ZUŠ se umístili na předních místech 
i žáci naší školy. Krajské kolo soutěže ve hře na klavír se usku-
tečnilo v Hradci Králové. 3. místo zde získala Veronika Karás-
ková ze třídy paní učitelky Mileny Vernerové. V Rychnově nad 
Kněžnou, kde se uskutečnila soutěž smyčcových nástrojů, se 
na 2. místě umístila Eliška Köhlerová na violoncello (paní uč. 
Mgr. Helena Spudilová) a na 3. místě houslistka Eliška Šímová 
ze třídy Mgr. Jiřího Nováka. Všem oceněným slečnám a jejich 
učitelům blahopřejeme!

Mgr. Pavel Plašil
ředitel školy
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna v Týništi nad Orlicí Vás 
srdečně zve na další přednášku z cyklu

„LISTOVÁNÍ“

Vznik a činnosti ČČK v našem městě
přednášku povede Mgr. Milena Herelová

předsedkyně místní organizace ČČK

Ve středu 19. května od 17hod. ve výstavním sále 
Městské knihovny Týniště nad Orlicí

Jan Skořepa T.J.A.
TO JE AFRIKA

srdečně Vás zveme na zahájení výstavy obrazů s 
africkou tématikou

Úvodní slovo Mgr. Libuše Nováková

Čtvrtek 5. května od 17hod. 
Městská knihovna Týniště nad Orlicí

Jan Skořepa (nar.1950) byl jedním z nadšených obdivovatelů malíře Zdeňka BURIANA, později se stal jeho žákem a blízkým přítelem. Od roku 1972 pracoval v 
ZOO Dvůr Králové nad Labem a tak došlo k seznámení ředitele ZOO ing. Josefa Vágnera se Zdeňkem Burianem. Proto má ZOO dodnes ve vile zajímavou expozici, 
pro niž Burian namaloval 22 obrazů. Jan Skořepa strávil se Z. Burianem posledních 10 let  jeho života. S ing. Josefem Vágnerem začal jako řidič jezdit do Afriky a 
tento kontinent navštěvuje dodnes. Zážitky a dojmy z těchto cest se staly pro oba velkou inspirací – pro ing. Vágnera literární a pro Jana Skořepu výtvarnou. 

DOMORODCI, ZVÍŘATA, MOŘE – to je nejčastější námět Skořepových rozměrných pláten. Dosud uskutečnil okolo 30 výstav a jeho obrazy jsou ve sbírkách v 
Polsku, Slovensku, Německu, Švýcarsku, Anglii, Japonsku, Holandsku, Tanzanii a Zanzibaru.  Z další cesty na černý kontinent se vrátí pár dnů před zahájením 
vernisáže, která se uskuteční v týnišťské knihovně ve čtvrtek 5. května 2011. Nenechte si i vy ujít nádherná díla malíře, který nám předvede, že africká krajina má 
úplně jiné barvy a světla než ta naše evropská...
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Středa 4. 5. | od 17.30 hod.

Středeční PEDIG
Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo co-
koliv jiného. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapa-
cita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají přednost. Cena podle 
spotřebovaného materiálu + 30 Kč.

Středa 4. 5. | 17 - 19 hod.

KERAMIKA pro dospělé
Podvečer s hlínou pro začátečníky i pokročilé.  S sebou: pra-
covní oblečení, 70 Kč na materiál a energii.
 
čtvrtek 19. 5. | od 17 hod.

VYSTOUPENÍ SE SLUNÍČKEM
Závěrečné vystoupení našich tanečních, dramatických a hu-
debních kroužků, spojené s malou výstavkou výtvarných pra-
cí. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek a pátek 26. – 27. 5. 2011 

BAMBIRIÁDA v Rychnově n. K.
Pokud se přijedete podívat do Rychnova na Poláčkovo náměs-
tí a do parku na prezentaci volnočasových spolků, neziskovek 
a dalších sdružení, které pracují celoročně s dětmi, určitě nás 
nepřehlédnete...

Sobota 28. 5. | od 10.30 hod.

TANEČNÍ SOUTĚŽ „O týnišťské tajemství“
V kulturním domě se koná 19. ročník nepostupové přehlídky 
amatérských tanečních kolektivů v několika kategoriích. Přijď-
te povzbudit naše děvčata! Vstupné 30 Kč.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  
494 377 051, 725435732

ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

Noc z pátku 11. 3. na sobotu patřilo Sluníčko už tradičně holkám, dívkám, 
slečnám. Na nočních holčičinách se peklo, vařilo, smažilo, tvořilo z Fima a sád-
rovaly se masky na obličej.
Naše dramatické a hudební kroužky se byly ukázat na vystoupení v pondělí 
14. 3. v Domově důchodců v Albrechticích, kde  předvedly divadelní představe-
ní, zazpívaly mnoho písniček a předvedly, co se naučily na keyboard.
Dne 21. 3.2011 se kroužky Notička a Divadýlko vypravily na výlet do muzea 
Labyrint v Hradci Králové. 15 dětí tak mohlo na vlastní oči vidět muzikanty diva-
dla Drak v akci, vyzkoušet si hru na různé nezvyklé hudební nástroje, prohléd-
nout si muzeum loutek a v neposlední řadě nahlédnout do zákulisí fungování 
divadla. Dozvěděli jsme se, co dělá v divadle scénograf, kostymér, dramaturg 
nebo režisér a jejich práci jsme si dokonce měli možnost zábavnou formou vy-
zkoušet. Děkujeme divadlu Drak a jejich muzeu Labyrint za skvělý zážitek!
Sluníčkohrátky jsme pořádali v pátek 25. 3., kdy bylo ve škole ředitelské 
volno. Zavítalo k nám přes 40 dětí, které si během celého dne mohly vybírat z 
naší nabídky programů a činností. S pomocníky Ančou, Petrou Anetou, Klárou, 
Jirkou, Láďou a Marťou, kterým tímto děkujeme za pomoc, jsme vyráběli kofo-
láčky, hráli na počítačích, malovali, užívali si na zahradě, sportovali v tělocvič-
ně, hráli společné hry, soutěžili v několika turnajích a v poledne jsme si krásně 
zapalačinkovali... 
V sobotu 26. 3. se 7 aktivních hráčů našeho herního klubu vypravilo na tur-
naj ve hře Dominon,  který se konal v Ústí nad Orlicí. Mezi juniory získala 2. 
místo Martina Solilová a zajistila si tak postup do celostátního finále. V dalším 
dubnovém turnaji v Novém Městě nad Metují zvítězil Jiří Linhart, náš táborový 
vedoucí a sluníčkovský pomocník. Oběma gratulujeme.
Během března a začátkem dubna se v dopoledních hodinách u nás vystřídaly 
třídy z 1. stupně. Děti v našich kreativních jarních a velikonočních dílnách tvo-
řily, vyráběly a zdobily veselé dekorace.
O víkendu 1. - 3. 4. proběhla u nás série dílen výtvarného tvoření, pod ná-
zvem Jarně-velikonoční pletky. Přes 50 účastníků se přihlásilo na dílny plete-
ní z pedigového proutí, malování na hedvábí, korálkovaných šperků, pletení 
pomlázek a pro nezasvěcené trochu tajemně znějící quilling, tea bag folding 
či modelování z Fima. Šikovné ruce si doma nikdo nezapomněl, a tak si kaž-
dý odnášel módní doplňky nebo velikonoční dekorace, které si vlastnoručně 
vytvořil. Děkujeme všem lektorkám z našich jarně-velikonočních pletek, které 
přišly předat své zkušenosti všem zájemcům.
Minivolejbalová sezóna začíná koncem dubna, naše děvčata budou bojovat 
v krajském přeboru ve skupině C a získávat tak další herní zkušenosti. Na turnaji 
v oranžovém minivolejbale dvojic v Pardubicích 3. 4. získala naše děvčata Tere-
za Hladíková a Lucka Ducká 1. místo. 
Také sezóna tanečních soutěží již začala a naše tanečnice vyjíždějí do okolí 
na jednotlivé přehlídky. Ty nejmenší sbírají první zkušenosti a ty starší se vracejí 
i s medailemi. Starší Rosegirls IV. získaly 2. místo v Hronově, 3. místo v Rychnově 
a 1. místo ve Dvoře Králové. Jejich mladší kolegyně Rosegirls III. byly v Rychno-
vě na 3. místě a ve Dvoře Králové na 2. místě. Blahopřejeme a držíme palce do 
dalších soutěží.

Výsledky výtvarné soutěže „Děti na zahrádce“

Zahrádkářská porota vybrala nejlepší práce ve všech kategoriích a odeslala je 
do celostátního kola do Prahy. 

kategorie A – do 6 let
Eliška Růžičková, Simona Nováková, Martin Cejpek, Karolína Jarešová, Tereza 
Minaříková, Jana Trpčevská, Nicol Rýdlová, Viktorie Jaroslava Svobodová, Laura 
Skořepová, David Štěpán   

kategorie B – 1. st. ZŠ
Matyáš Urbánek, Marie Jarešová, Kateřina Kulštejnová, Anežka Michálková, Ro-
mana Hladíková   

kategorie C – 2. st. ZŠ
Patricie Nováková, Iva Faltová, Štěpánka Hubáčková, Kristýna Sekyrová, Kris-
týna Lodrová, Jakub Dvořák, Jiří Hlava, Lucie Dostálová, Karolína Bartošová, 
Tereza Kopecká
   
Poděkování za sponzorský tvořivý dar patří paní Martině Červinkové a paní Jiřině 
Novotné, které podporují naše výtvarné dílny, jak jen mohou.

PŘIPRAVUJEME
Čtvrtek 2. 6. – DEN DĚTÍ – ZAHRADNÍ REJ

Sobota 4. 6. – POHÁDKOVÝ LES 

Jarní dílny pro základní školu
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GERIATRICKÉ CENTRUM

Ocenění dobrovolnictví v Geriatrickém centru

Paní Miloslava Zemánková  pravidelně již 15 let  navštěvuje seniory v Geriat-
rickém centru v Týništi nad Orlicí, kdy jim každé úterý dopoledne zpívá a hraje 
na harmoniku (akordeon).  Sama je invalidní důchodce, je téměř nevidomá od 
svého mládí. I přes tento handicap se snaží být svému okolí prospěšná. O toto 
setkání je z řad seniorů velký zájem, tvoří nedílnou součást společenského ži-
vota v GC. Velkou oporou jí je manžel, který paní na tato setkání doprovází. 
Dále se těchto setkání jako dobrovolníci  účastní paní  Eva Pichová a pan Ema-
nuel  Pelikán, který hraje na altsaxofon. V letošním roce jsme využili možnosti 
nominovat jednoho dobrovolníka za GC  na sedmý ročník  Dne D -  Ocenění 
dobrovolníků východních Čech z Královéhradeckého a Pardubického kraje.  
Podmínkou nominace je, aby dobrovolníkem  byla  fyzická  osoba,  která  bez  
nároku  na  odměnu  koná  činnost  prospěšnou  ostatním  lidem v oblasti zdra-
votní, sociální, ekologické, humanitární, výchovné, kulturní, sportovní, práce s 
mládeží, apod.

Výběr oceněných dobrovolníků provádí na základě došlých návrhů na nomi-
naci odborná hodnotící komise, složená ze zástupců veřejné správy, význam-
ných osobností, médií, sponzorů galavečera Den D a dalších vhodných osob. 
Hodnotící komisi jmenuje organizátor galavečera – obecně prospěšná společ-
nost TERRA NOSTRA - malebný kraj. Každý z obou východočeských krajů je v 
komisi zastoupen stejným počtem členů.

Ve čtvrtek 7. dubna 2011  se na galavečeru Den D  v pardubické Sukově síni  
sešlo mnoho čestných hostů, zástupců sponzorů a samozřejmě těch, kterým 
večer patřil - dobrovolníků. Záštitu nad galavečerem převzal hejtman Par-
dubického kraje Mgr. Radko Martínek, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. 
Lubomír Franc a primátorka Statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánka 
Fraňková. Z pětatřiceti nominovaných z Pardubického a Královéhradeckého 
kraje si cenu v podobě keramické sochy odneslo sedmnáct oceněných a mezi 
nimi také paní Miloslava Zemánková, která si svým temperamentem a vtip-
nými odpověďmi na otázky moderátorů  okamžitě získala publikum. Tradiční 
originální keramickou sošku anděla speciálně pro galavečer vyrobil severomo-
ravský umělecký ateliér Černá kočka. Zkrátka nepřišli ani všichni nominovaní, 
kteří dostali věcné dárky od partnerů večera a volné vstupenky do Východo-
českého muzea. 

Cílem  této akce je vybrané dobrovolníky veřejně odměnit a informovat veřej-
nost o jejich práci tak, aby byla zajištěna propagace dobrovolnické činnosti a 
její společenské prospěšnosti.
Jsme velmi rádi, že paní M. Zemánková  za svoji dobrovolnickou činnost v GC 
dostala ocenění, které jí právem náleží.

M. Kadlecová, P. Šimečková

SPORT

Rozpis akcí na stadionu

Sobota 30. 4.  9hod.  Tenis  Oddílový turnaj - zahájení sezóny 2011
     Atletika  1. kolo KP družstev starších žáků

Sobota 7. 5.   9hod.  Tenis  SK Týniště - TK Kvasiny „B“
   14:15hod. Tenis  SK Týniště - TK Náchod „B“

Úterý 17. 5.     Atletika  Okresní kolo Poháru rozhlasu

Neděle 23. 5.    Atletika  Soutěž všestranosti KHK

Sobota 28. 5.   9:15hod.  Tenis  SK Týniště - Třebechovice pod Orebem „B“

Neděle 29. 5.  14:15hod. Tenis  Turnaj družstev v minitenisu

Sobota 4. 6.  14:15hod. Tenis  SK Týniště - TC Rychnov n. Kn., babytenis

Neděle 5. 6.    Atletika  2. kolo okresního přeboru mužů 
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DUB

Část našeho města Týniště nad 
Orlicí nese název „U Dubu“. 
Pojmenování je podle chráně-
ného památného  dubu  spra-
vedlnosti.

Podle dochovaných záznamů 
mělo Týniště kolem roku 1600 
hrdelní právo. Že trestání na 
hrdle existovalo, svědčí zazna-
menaný výslech z roku 1624, 
kdy poprvé bylo použito prá-
va útrpného, později pak ještě 
v roce 1660 a naposledy v roce 
1720. Kde toto popravní místo 
bylo, lze vyčíst z vyrovnání z 
roku 1659 – a hlavně až z roku 
1684 – s vrchností Operštorfů, 

z poddanosti a roboty, že sestává město svobodným, kdy toto 
ujednání bylo zaneseno do zemských desek. Při tom se přiznávalo 
městské radě právo „osoby a zločince, který jim od vrchního práva 
odevzdány budou, ven z městečka vymrskati dáti, aneb k místu 
popravnímu k dubu v obecních lesích ležícím dovésti a tam je ....
tak, jak od starodávna zachováváno bylo, ztrestati“.  Dub v obec-
ních lesích jistě je ten, o kterém  je řeč při popravách pozdějších.  

Jen obecní les ustoupil mezitím kousek dál směrem ke Křivicím. 
(Více  Alois Čapek  „Dějiny Týniště nad Orlicí a obcí sousedních“.)

V knize „Staré a památné stromy na Rychnovsku nad Kněžnou“ 
od Františka Hrobaře z roku 1940 se píše: Dub letní na obecním 
pozemku při silnici k Opočnu na volném prostranství v části „Na 
spravedlnosti“ má ve výši 7 m tři stejně silné kloníky. Koruna jest 
široce rozložitá - obvod 4.35 m , výška 29 m, stáří asi 300 let. 
Tyto poslední údaje - zejména obvod - mne a Jana Podzimka za-
ujaly už v roce 1980. Podle našeho měření byl obvod dubu  4.95 
m.

Dovoluji si vyzvat občany města a především mládež – změřte 
prosím obvod památného stromu. Obvod se musí měřit ve výšce 
130 cm nad zemí. A tak jako my před 30 lety, tak někdo z mladých 
v tomto roce a snad i někdo z příštích generací za dalších třicet 
nebo třeba padesát let provede opět měření tohoto památného 
stromu. Výsledky měření, které můžete zasílat na email  dubovy-
muzicek@email.cz, zveřejním v červencovém Zpravodaji města 
Týniště nad Orlicí. Při měření prosím postupujte opatrně, aby ne-
došlo k poškození stromu a rozhněvání  Dubového mužíčka síd-
lícího v něm.

Bopta

Jistě jste mnozí z vás zaznamenali zvýšený pohyb a stavební ruch 
kolem vodárenské věže. Jak již jsme na tomto místě informovali, 
věž prodělává rekonstrukci interiéru za účelem červnového znovu-
otevření nových, opravených prostor muzea. Garantem a strůjcem 
tohoto projektu je naše občanské sdružení Spolek přátel města 
Týniště nad Orlicí. Spolek i v letošním roce bude, po dokončení 
stavebních prací, zajišťovat letní provoz tohoto nového kulturního 
zařízení. Stavební práce, které na věži probíhají, jsou ze dvou tře-
tin financovány z dotace od SZIF (Státní zemědělský intervenční 
fond), prostřednictvím MAS (Místní akční skupina) Nad Orlicí, za 
spoluúčasti DSO (Dobrovolný svazek obcí) Poorlicko, kde náš pro-
jekt zvítězil v konkurenci dalších obdobných záměrů. Město Týniště 
nad Orlicí, jako vlastník objektu, poskytlo z rozpočtu roku 2011 pro 
realizaci částku 150.000 korun. Dále budou použity i prostředky ze 
vstupného a příspěvků návštěvníků z loňského letního provozu. 
Celková částka za rekonstrukční práce se tedy bude pohybovat 
kolem 450.000 korun. Ve věži již vzniklo nové vestavěné podlaží ze 
dřeva, které výrazně zvětšilo využitelné prostory budovy. Došlo k 
propojení obchůdku s ostatními prostory, kudy budou návštěvníci 
vstupovat do výstavních expozic. Dále byla obnovena a doplněna 
elektroinstalace a odstraněno zařízení společnosti ČEZ z druhého 
obchůdku, který se chystáme také muzejně využít. Pracuje se na 
zabezpečení výstupu na vyhlídkový ochoz, vymalování věže, in-
stalaci zabezpečovacího systému, nasvícení výstavního prostoru, 
odstranění vnějšího pomalování budovy vandaly  apod. Věříme, že 
se vám nové městské muzeum a galerie ve věži bude líbit. O přes-
ném termínu otevření věže a tématickém obsahu první expozice 
vás budeme včas informovat prostřednictvím našich webových 
stránek www.muzeum-tyniste.cz nebo ve Zpravodaji města.

za Spolek přátel města Týniště nad Orlicí o.s.
Štěpán Tomašík – jednatel spolku  

VĚŽ SE S JAREM PROBUDILA
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PŮL STOLETÍ TÝNIŠŤSKÉ KANOISTIKY

Jsou věci, které nám návštěvník našeho města 
a okolí může právem závidět. Je to čistý vzduch, 
čistá voda, řeka Orlice a okolní lesy. A vzhledem 
k velmi dobrým podmínkám i možnosti pro vodní 
sporty a koupání, kanoistiku a vodní turistiku.

Jak to všechno v Týništi začalo? Při vzniku vo-
jenské posádky a vojenského podniku se do nově 
vystavěného sídliště U Dubu přistěhovala řada 
občanů. Mezi nimi i Jirka Vlk z Prahy, jenž se v mlá-
dí věnoval vodáctví ve vodních skautech a Olda 
Nesnídal z Brna, jenž pěstoval veslařinu a vodní 
turistiku. Ve Svazarmu se brzy řeč stočila na vodu.  
V Týništi pracovala místní skupina Svazu mládeže, 
ve které bylo dost zájemců o vodní aktivity. Na 
jaře roku 1961 společně založili Klub branného 
vodáctví v místním Svazarmu. Zakládající schůzka 
se konala 26. května 1961. Prvním náčelníkem se 
stal Jirka Vlk a výbor pracoval ve složení: Zdeněk 
Karásek, Olda Hloupý, Jiří Sochor a Tonda Franke. 
První lodě pocházely ze Svazarmu z Borohrádku. 
Za loděnici posloužila vyřazená slepičárna JZD. 
První společná akce se konala splutím Divoké Or-
lice z Kostelce nad Orlicí 17.června 1961. Jezdilo 
se hlavně na pramicích a rychlostních lodích po 
Orlici. V létě roku 1962 pořádal oddíl první vodác-
kou dovolenou. Sjížděla se Vltava z Vyššího Brodu 
do Davle. Jelo se opět na pramicích. Účast: prami-
ce – Dušek Jiří, Musil Zdeněk., Havel Jiří, Nálevka 
Jaroslav, Huneš V., Kofroň Josef, Sejkora Zdeněk, 
Rozsypal J., Josef a Václav Petrovi. Na lodích jeli  
Soukup Josef, Vlk Jiří, Volt Pavel, Michálkovi z Tře-
bechovic, Novotný Béďa s Jitkou, Nadrchal Josef s 
Vildou Hrochem, doktoři Hana a Franta Vavřičkovi. 
V září roku 1962 krajský výbor Svazarmu uspořádal 
krajské přebory v jízdě na pramicích. Týnišťská loď 
žen ve složení: Kofroňová Věra, Vopršálková Mila-
da, Tomšíková, Šaldová Marie, Sedláčková se stala 
krajským přeborníkem. Na druhé dovolené v roce 
1963 na Lužnici jely již čtyři pramice: „Kiki“- Havel, 
Koldinská Marcela, Zemanová Jana a Věra, Buriá-
nová J., „Pirát“- Nálevka, Kovaříček, Holá Z., Kosina, 
Kasal, „Racek“- Volt, Hloušek, Musil, Inťa odkudsi 
z Orlických hor, „Salamandr“- Dušek, Ludvík Jiří, 
Srpová Z., Ludvík Olda a dále na lodích – Soukup, 
Milada a Franta Vopršálkovi, Rozsypal, Vlk, Vlková, 
Šrámková Hana, Kolář Josef, Petr Josef. V roce 1964 
oddíl uspořádal 1. ročník závodu pramic „Memori-
ál národního hrdiny kpt. Vendelína Opatrného na 
Tiché Orlici z Újezda. V tomto roce náš odchova-
nec Z. Hloušek při studiu na vysoké škole dosahuje 
1.třídy ve vodním slalomu. Dovolenou trávíme při 
sjezdu Hronu z Bánské Bystřice do Štúrova.
V roce 1965 v důsledku reorganizace přechází od-
díl do ČSTV pod vedením Jirky Havla. Tentokrát 
se dovolená uskutečnila na Sázavě, kde po deš-

tích stoupla 
hladina řeky. 
Zúčastnily  se 
čtyři pramice 
s posádkou 
Kofroň, Sejko-
ra, Nadrchal, 
Jaroš, Václa-
vík, pramice 
vojáků z tý-
nišťské po-
sádky, Kolář, 
Ludvík, Bečič-
ka, Neuman, 
Včelák, Havel, 
Nálevka, Ka-
sal. „Kofroňo-

va“ pramice se vykoupala jako první a jízdu vzdali 
již v Chrasti. „Kolářova“ pramice se zalila na jízku 
v Krhanicích, posádka se snažila přistát, ale když 
poznali marnost počínání, plavali ke břehu. Pavel 
Bečička to nestihl a voda jej vzala přes jez. Ztratili 
jsme kamaráda. Návrat byl nešťastný. Stalo se to 
při 10. ročníku Týnec – Pikovice na jezu Pěnkava v 
Krhanicích. 
V roce 1966 se vedení oddílu  ujímá Zdeněk Musil. 
Oddíl působí jako samostatná TJ Slavoj. Dne 3.úno-
ra 1967 byl  přijat do svazku TJ jako oddíl kanoistiky 
s těmito činnostmi: rychlost, vodní slalom, sjezd na 
divoké vodě a vodní turistika. Nadřízenou složkou 
mu byl kanoistický svaz. V čele oddílu stojí výbor ve 
složení: Musil, Havel, Včelák, Radvanovský, Švarc. 
V roce 1968 se oddíl prvně zapojil v závodech ve 
vodním slalomu a sjezdu. Čermák  dosáhl 14. místa 
ve slalomu a 21. místa ve sjezdu ve Dvoře Králové 
a v Třebechovicích. Každým rokem byli získáváni 
mladí zájemci o vodu. Dovolená se uskutečnila vla-
kem na slovenských řekách Poprad, Topla, Hornád. 
Další dovolená proběhla v Polsku na řekách Duna-
jec, Bialka, Poprad s řidičem Pepou Šalatou a jeho 
Roburem s vlekem. V roce 1971 oddíl pořádal spe-
ciální VTJZ pro mládež se zaměřením na projíždění 
branek. V roce 1976 byl založen mládežnický oddíl 
pod vedením učitele Škopa a Jardy Šotoly. Pořáda-
ly se akce pro mládež po celý rok – pěší turistika, 
v zimě lyžování. Během roku probíhaly zájezdy na 
vodu, turistická splutí nebo  turistické soutěže, zá-
vody ve slalomu, rychlostní závody a vytrvalostní 
maratony. Tradiční dovolená byla vždy na 11 dní. 
Od roku 1971 je pořádáno turistické splutí Litické-
ho oblouku. Po 50 letech to bude již 34. ročník. V 
dlouhodobé soutěži mezi závodními družstvy se 
týnišťský oddíl držel vždy v rámci kraje  do 4. místa, 
mezi turistickými do 3. místa.
Začalo se přemýšlet o nové loděnici. Projektové 
práce byly zadány podniku Sportprojekt Náchod. V 
roce 1986 byla stavba schválena do akce „Z“. Zapo-
jili se všichni od žactva po důchodce. Pracovalo se 
zadarmo, maximálně „za svačinu“. Všechna ta práce 
je dílem rodilých týnišťáků – sportovců. 12.5.1989 
proběhla kolaudace.Sportovní činnost  běžela sou-
časně. V roce 1990 se debl  Křišťan Martin a Jenčík 
Vráťa  kvalifikoval na celostátní závody. Na mistrov-
ství ČSFR se umístil na pěkném 12. místě. V tomto 
roce se uskutečnil první zájezd za tzv. železnou 
oponu. Cílem byly rakouské řeky. Cestovní kance-
láře v té době ještě nepracovaly, jelo se jako sou-
kromý oddílový zájezd. Jídlo s sebou, noclehy pod 
širákem nebo pod mostem. Sjížděly se řeky Traun. 
Achu, Salach, Salzach, Salzu, Mur, Taurach. Nocleh 
byl v objektu knížete Schwarzenberga v Murau. 
Pro velký úspěch se konala další dovolená opět v 
Rakousku spolu se Slovinskem a Itálií a sjížděly se 

řeky Traun, Alm, Ens, Isel, Mol, uskutečnila se pro-
hlídka Dolomitů, výlet na Dachstein, Sávu Bohinji-
ku... Byl to zlatý věk oddílu. Z této doby pocházejí 
dnešní veteráni, instruktoři a vedoucí.
V roce 1997 se dva naši závodníci dostali do re-
prezentace ČR. Dvořák Milan jako juniorský mistr 
ČR ve sjezdu na C1 a Jenčík Láďa jako vicemistr ČR 
také ve sjezdu na C1. Z funkce vedoucího oddílu 
ze zdravotních důvodů odstoupil Zdeněk Musil. 
Novým vedoucím je zvolen dlouholetý člen Láďa 
Jenčík a následně pak ještě Z. Švagr. V tomto obdo-
bí v oddíle působí silná skupina mladých závodní-
ků: Jenčík Jirka ml., Dušek Honza, Kubec Karel ml., 
Křišťan Filip, Podlužanský Marian, Luňáček Adam, 
Vošlajer Ondra. 
Od roku 2000 do současnosti je ve funkci vedoucí-
ho oddílu veterán ve sjezdu na divoké vodě  týniš-
ťák Martin Křišťan, který se společně se Z. Švagrem 
aktivně věnuje tréninku nastupující generace no-
vých závodníků. Jsou jimi Ulwer Jirka, Dušek Ja-
kub, Šimko Ondra a Jakub, Švagr Rosťa, Křišťanová 
Míša, Folkman Jan, Řezníček Pavel. Své zkušenosti 
předávají jak při výuce slalomu mladších žáků, tak i 
při sjezdu na divoké vodě žáků a dorostenců. Zim-
ní příprava je především zaměřena na výuku es-
kymáckých obratů v krytém bazénu. Jako v jiných 
sportovních odvětvích i tento sport se mnohdy 
dědí z otce na syna. Od roku 2009 je Filip Křišťan 
členem juniorského reprezentačního týmu ČR ve 
sjezdu na divoké vodě na K1. V roce 2010 se stal 
dvojnásobným juniorským vicemistrem Evropy ve 
sjezdu v kategorii K1 v srbském Kraljevu. V letoš-
ním roce se uskuteční již 4. ročník vodácké dovo-
lené v Rakousku na řece Salza, které se již tradičně 
účastní jak závodníci na závodních lodích, tak i vy-
znavači vodní turistiky na raftech.  
Oddíl pracuje dál a úspěšně reprezentuje týnišť-
skou tradici vodáckého sportu pod záštitou SK 
Týniště nad Orlicí jak na soutěžích po celé repub-
lice, tak i v zahraničí. Vodáci děkují touto cestou za 
podporu své činnosti SK Týniště nad Orlicí i MÚ Tý-
niště nad Orlicí. Pokud máte zájem, přivítáme nové 
aktivní členy vodáckého oddílu, ať již do kategorie 
mládeže nebo  mezi členy našich stále duší mla-
dých veteránů. 

Musil Zdeněk 
týnišťský vodácký historik a kronikář

Křišťan Martin
týnišťský vodácký veterán, trenér a vedoucí oddílu

 
Láďa Jenčík v roce 1994

Původní loděnice v roce 1967



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

strana 19

KANOISTIKA V TÝNIŠTI: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA!

FILIP KŘIŠŤAN
medailon úspěšného týnišťáka

Filip Křišťan, narozený 29. února 1992, 
vlastně ani neměl jinou volbu, než se stát 
kanoistou. Jeho rodiče - matka Pavlína a 
otec Martin - se vodáckému sportu věno-
vali v různých formách  dávno. První pro-
jížďky lodí absolvoval Filip pod vedením 
otce již od dvou let s dětským plastovým 
pádlem. Vzápětí bylo jasné, že je dítě Or-
lice. V sedmi letech začal pravidelně na-
vštěvovat týnišťský vodácký oddíl. Jako 
„předžáček“ začínal s prvními závody na 
slalomovém kajaku. S přibývajícími roky 
si vedl stále lépe a lépe, po několika prv-
ních medailích získával Filip  ještě větší 
odhodlání a motivaci na vodě něčeho 
dosáhnout. Začátky patřily především 
vodnímu slalomu převážně v katego-
rii K1, i když  prvním větším úspěchem 
bylo 2. místo v ČP žáků v kategorii C1. 
Později si svými výsledky zajistil členství 
ve středisku talentované mládeže SCM v 
Pardubicích. 
V juniorském věku se začal specializo-
vat na sjezd na divoké vodě. Tréninkové 
podmínky jsou však na řece Orlici přízni-
vější pro sjezd než pro slalom. Přesto na 
slalom nezanevřel a věnuje se mu stále, 
ovšem pouze jako doplňkové disciplíně 
a zábavě. V nabité konkurenci získal řadu 
medailí, avšak i spoustu těch nechvalné 
známých - bramborových. Nevzdal to a 

v roce 2008 se probojoval do juniorské 
reprezentace. V tomto roce mu účast na 
Mistrovství Evropy v Itálii unikla o pou-
hou desetinu sekundy. I přesto tento rok 
zakončil úspěšně a to prvním místem na 
MČR juniorů ve sprintu  konaném na sla-
lomovém kanále v Praze - Tróji.
Se zařazením do juniorské reprezentace 
mu začal náročnější trénink, jak na Orli-
ci, tak i na nejobtížnějších vodních teré-
nech  v Čechách  i v zahraničí.  
Ve dnech 14. – 18.7. 2009 absolvoval  MS 
juniorů  ve sjezdu  ve švýcarském měs-
tečku Buochs na řece Engelbelger Aa. 
Tohoto šampionátu se zúčastnilo v kate-
gorii K1 54 závodníků z 18 států celého 
světa. Z tohoto mistrovství si Filip odvezl 
bronzovou medaili z dlouhého sjezdu 
v soutěži hlídek. Dalšími úspěchy bylo 
4. místo ve sprintu hlídek, 11. místo ve 
sprintu jednotlivců a 15. místo v dlou-
hém sjezdu.                                                                
Závodní sezóna roku 2010 byla zahájena 
únorovým soustředěním ve španělském 
letovisku Empuria Brava, kde se každo-
ročně připravuje na začátek sezóny sjez-
dová reprezentace ČR. Potom následuje 
řada nominačních závodů, z kterých je 
vybrán tým, který se zúčastní ME kona-
ného v tomto roce v srbském Kraljevu 
na řece Ibar. V nominačním žebříčku se 
Filip umístil na druhém místě, a tak ho 
čekalo několik tréninkových soustředění 
ve Slovinsku na trati, kde se ve dnech 20. 

– 25.7. 2010 uskutečnilo ME juniorů ve 
sjezdu na divoké vodě.
Mistrovství bylo zahájeno dlouhým sjez-
dem. V tomto závodě se  Filip umístil na 
pěkném 6. místě. Následovala soutěž 
hlídek v dlouhém sjezdu a v té, po na-
pínavém boji, obsadila naše posádka 2. 
místo a radovali jsme se z první stříbrné  
medaile. A již tady byl nejočekávanější 
závod a to sprint, který je velice napína-
vý,  jelikož se skládá ze dvou jízd a rozho-
duje součet časů. Napětí bylo veliké,  po 
první jízdě byl Filip na 3. místě. Avšak až 
druhá jízda rozhodla a měli jsme druhou 
stříbrnou medaili. Filip Křišťan se stal ju-
niorským vicemistrem Evropy ve sprintu 
na divoké vodě. Poslední disciplinou byl 
sprint hlídek, kde našemu týmu nepřálo 
štěstí  a  získal 4. místo  a  bramborovou 
medaili. ME se zúčastnilo 19 států.
Čekal nás ještě vrcholný závod domácí 
soutěže, na který jsme se připravovali. 
A to Mistrovství ČR ve sprintu, které se 
koná každoročně na nejtěžší trati u nás, 
na řece Vltavě pod Lipenskou přehradou. 
Tento závod byl  velice  napínavý a  v sil-
né  konkurenci Filip obstál  na jedničku.  
S tratí si poradil velice dobře a zakončil 
sezónu 2. místem a stal se vicemistrem 
České republiky ve sprintu   mezi  senio-
ry. Sezóna 2010 byla velmi úspěšná a do 
té letošní přejme Filipovi hodně štěstí.

Martin Křišťan
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PRÁVNÍ PORADNA

Beseda s Ilonou Palánovou
část první

V jednom z minulých, stále oblíbených Listová-
ní, která pořádá městská knihovna, si s poslu-
chači povídala pracovnice Městského úřadu v 
Týništi nad Orlicí a vedoucí stavebního úřadu 
paní Ilona Palánová. Pracuje zde od roku 1988 
a její odbor vykonává přenesenou působnost 
státní správy na úseku stavebního řádu a 
územního plánování pro svůj správní obvod. 
Jelikož měla svoji besedu precizně připravenou 
i v písemné podobě, předkládáme vám, kteří 
jste se této akce nezúčastnili, zajímavé pasáže 
a citace týkající se tématu novely  stavebního 
zákona, které zazněly z úst paní Palánové a 
které jsou i cenným manuálem pro stavebníky 
i ostatní občany.

„ Nejprve vás seznámím, s čím se jako občané 
na stavebním úřadu setkáte. Přicházíte sem v 
okamžiku, pokud se rozhodnete, že budete 
provádět nějakou stavební činnost, ať již sta-
vět novostavbu nebo provádět změnu stavby 
stávající, což znamená, že na ní budete dělat 
stavební úpravy, přistavovat nebo nastavo-
vat. Od 1.ledna 2007 vešel v platnost nový 
stavební zákon č.183/2006 Sb., který přinesl 
oproti dřívější právní úpravě některé pod-
statné změny. Ovšem na tom, že stavbou jsou 
veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na 
jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 
účel využití a dobu trvání, se oproti dřívějšku 
nic nezměnilo. To znamená, že tento princip 
byl uplatňován již v předchozím stavebním 
zákoně z roku 1976. Přesto mezi občany stále 
přetrvává nějaký předsudek, že pokud stav-
ba nemá pevné základy, nejedná se o stav-
bu, o které by měl rozhodovat stavební úřad. 
Avšak opak je pravdou.

Velká změna nastala v tzv. „ohlášení“ sta-
veb a jejich změn. V minulosti se ohlašovaly 
drobné stavby – ploty, různé kůlny, přístřeš-
ky, dřevníky, altány, atp. do 16 m2 zastavěné 
plochy, drobné stavební úpravy a udržovací 
práce. Drobné stavby tak byly umístěny a po-
voleny pouze na ohlášení stavebníka. K tomu 
se vyžadovalo doložení vlastnictví pozemku, 
na kterém se bude stavět, situační výkres a 
jednoduchý technický popis a výkres stavby. 
To vše bez jakéhokoliv informování sousedů 
– vlastníků sousedních pozemků a staveb.
Dnes se umístění jakékoliv stavby stalo „věcí 
veřejnou“. To znamená, že se písemnosti ve 
věcech územního plánování, což je i umístění 
jakékoliv nové stavby a její změny, zveřejňují, 
doručují především veřejnou vyhláškou. Jak 
již bylo řečeno, všechny stavby je nutno nej-
prve, až na výjimky – stavby uvedené v § 79 
odst. 3 stavebního zákona, umístit některou 
z možných forem rozhodnutí nebo opatření 

stavebního úřadu. Stavbami, které se umístit 
územním rozhodnutím nebo územním sou-
hlasem nemusí jsou například stožáry pro 
vlajky do výšky 8 m, informační a reklamní za-
řízení o ploše do 0,6 m2, sirény včetně jejich 
podpěrných konstrukcí, bleskosvody, infor-
mativní značky na pozemních komunikacích, 
cirkusové stany pro nejvýše 200 osob, ozna-
čení budov atd. Nejjednodušší formou opat-
ření pro umístění stavby je územní souhlas, 
který je za určitých daných podmínek možno 
vydat místo územního rozhodnutí pro určitý 
daný druh staveb. Jsou to např. stavby zase 
těch různých kůlen, dřevníků, přístřešku atp. 
nyní až do 25 m2 zastavěné plochy, stavby 
pro zemědělství, lesnictví do 70 m2 a chova-
telství do 16 m2, zimní zahrady a skleníky do 
40 m2 atd. U takovýchto staveb se s oznáme-
ním o záměru v území předkládá, stejně jako 
v minulosti ohlášení drobné stavby, doklad 
o vlastnictví pozemku, situační výkres, jed-
noduchý technický popis a výkres. Nově pak 
souhlasy sousedů a příslušné obce vyznače-
né v situačním výkresu. Novou povinností 
stavebníka u takovýchto staveb je pak ještě 
zajistit, aby informace o jeho záměru bezod-
kladně poté, co jej oznámí, byla vyvěšena na 
veřejně přístupném místě u stavby nebo po-
zemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po 
dobu nejméně 30 dnů. Pokud jsou splněny 
všechny předepsané podmínky a náležitosti, 
vydá do 30 dnů stavební úřad územní sou-
hlas s umístěním stavby, který není správním 
rozhodnutím ale pouze formou sdělení.
U větších, složitějších staveb je nutno vést 
klasické územní řízení, kde se písemnosti 
doručují sousedům a veřejnosti veřejnou vy-
hláškou. V územním řízení je pak rovněž po-

vinností žadatele vyvěsit informace o svém 
záměru na místě stavby. Stejné informace 
jsou rovněž zveřejněny na úředních deskách 
příslušné obce a úřední desce našeho úřadu. 
A ještě na elektronické úřední desce. Za ur-
čitých daných podmínek je pak ještě možno 
vést o takovýchto stavbách zjednodušené 
územní řízení. Zde je však nejdůležitějším 
předpokladem, že stavebník získá předem 
souhlasy všech mezujících sousedů a obce s 

umístěním zamýšlené stavby a jejich výslov-
ný souhlas s vedením zjednodušeného řízení. 
Tyto souhlasy svým způsobem zajistí infor-
mování nejbližšího okolí zamýšlené stavby a 
mohou tak urychlit proces územního řízení. 
Stavební úřad pak ve zjednodušeném řízení 
vydá návrh výroku územního rozhodnutí, 
který je stejným způsobem vyvěšen na úřed-
ních deskách. Zůstává zde rovněž povinnost 
žadatele vyvěsit návrh výroku územního roz-
hodnutí na místě stavby. Pokud jsou splněny 
všechny zákonné podmínky a do 15 dnů od 
vyvěšení (doručení) návrhu výroku nejsou 
vzneseny žádné námitky a připomínky, vydá 
stavební úřad územní rozhodnutí o umístění 
stavby.
Jak již bylo řečeno, umístění stavby bylo pře-
sunuto do územního plánování a je tedy věcí 
veřejnou s pravidly doručování veřejnou vy-
hláškou. Zde bych chtěla upozornit, že tento 
systém není mezi občany ještě úplně vžit. 
Dříve byli občané – sousedé zvyklí, že jako 
účastníci řízení vedení u stavebního úřadu 
byli vyrozuměni o zamýšlené stavbě v jejich 
okolí přímým doručením, dopisem do vlast-
ních rukou. Dnes je sousedům, stejně jako 
celé veřejnosti, doručováno oznámení o za-
hájení územního řízení veřejnou vyhláškou. 
To znamená, že občané, pokud si nebudou 
všímat úřední desky a svého okolí, nemusí se 
o tom, že v jejich sousedství má být umístěna 
nějaká stavba, vůbec dozvědět. Dozvědí se 
to třeba, až jsou osloveni buď stavebníkem, 
nebo stavebním úřadem ve fázi povolová-
ní realizace stavby. To už pak je pozdě pro 
uplatnění námitek a připomínek týkajících 
se umístění stavby, neboť jak říká zákon, k 
námitkám a připomínkám, které mohly být 

uplatněny v územním řízení, se 
při rozhodování o stavebním po-
volení již nepřihlíží. Proto oprav-
du doporučuji všímat si okolních 
pozemků a staveb, zda na plotě 
nebo někde jinde není vyvěšena 
informace o nějakém stavebním 
záměru, nebát se oslovit souseda 
a zeptat se, co vlastně chce sta-
vět a v neposlední řadě nebát se 
zajít na úřad a informovat se zde. 
Pokud budete mít nějaký opráv-
něný zájem, rádi vám podáme 
příslušné informace, necháme vás 
nahlédnout do spisu a jsme při-
praveni vám zodpovědět otázky, 

které se dané problematiky týkají, souvisí se 
stavebním právem a mají technický charak-
ter. Nedokážeme však řešit občanskoprávní 
záležitosti, jako jsou sousedské vztahy a spo-
ry o cokoliv, co neřeší stavební zákon a před-
pisy související. Řešení takovýchto záležitostí 
přísluší pouze soudu“.

Tolik ve stručnosti k umístění staveb, příště 
probereme téma o realizaci stavby.



REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ

I. etapa průběhu stavby a přijatá opatření na akci 
„Rekonstrukce přednádraží Týniště nad Orlicí“ 

26.4. - 30.6.2011

Prováděné práce:
• frézování vozovky
• bourání ploch před a vedle nádraží
• úpravy plotu ČD a firmy Agrico
• přeložky inženýrských sítí (Telefónica O2, ČD Telematika, ČD SEE, ČD SSZT)
• vybudování nového odvodnění ploch (uliční vpusti)
• zemní práce a výstavba komunikace se zastávkami autobusů, chodníku podél nádražní  budovy a kolem parkovišť
• zemní práce a výstavba parkovišť vedle nádražní budovy

Omezení + opatření:
• autobusy přemístěny na provizorní zastávky v ul. Nádražní směr T.G.M.
• průjezd ul. Nádražní kolem nádražní budovy od ul. Čapkova směr ul. Čechova umožněn obousměrně
• zákaz parkování v ul. Nádražní před a vedle nádražní budovy; parkování možno dále v ul. Nádražní směr ul. Čechova  
 a Barákova
• průchod pro chodce k nádražní budově umožněn v koridoru jak od provizorních zastávek v ul. Nádražní tak i ze smě 
 ru od ul. Čechova
• vjezd do stavebnin a zahrádkářských potřeb umožněn zadní bránou v ul. Nádražní směr ul.T.G.M.

Více informací naleznete ne webu města www.tyniste.cz 
Dopravní omezení a opatření si prohlédněte na poslední barevné straně. 

K dopravně preventivní akci „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ 
se první dubnový týden připojili i policisté Obvodního od-
dělení Týniště nad Orlicí. Ve čtvrtek 7. dubna mezi sedmou a 
osmou hodinou ranní se sloužící hlídka vypravila na frekven-
tovaný přechod pro chodce u železničního přejezdu U Věže, 
kudy míří spousta dětí ze sídliště do místní základní školy. 
V obou případech většinu příchozích policisté zastavili za 
přechodem pro chodce a podle věku zjišťovali informace, 
které malí i ti větší o správném přecházení mají. Ti nejmenší 
správně věděli, že dříve, než vstoupí do vozovky, musejí vždy 
zastavit, pořádně se rozhlédnout a přesvědčit se, že auto sku-
tečně stojí. Policisté zdůraznili, ať raději počkají déle, než aby 
do vozovky vstoupili zbrkle. Starší školáci ve většině případů 
správně věděli, že absolutní přednost chodců na přechodech 
neplatí a nespletli se ani u správného rozhlížení před vstu-
pem do vozovky. Pokud si přece jen někdo stranu spletl nebo 
nevěděl, policisté ho názorně postavili směrem k přechodu 
pro chodce a pak už bylo jasné, ze které strany se vozidlo k 
chodci přiblíží dřív. 

Většina z přibližně dvou set oslovených dětí, ale i dospělých, 
si s otázkami úspěšně poradila. Větší i ti nejmenší pak odmě-
nou dostali omalovánky, vystřihovací modely členů Integro-
vaného záchranného systému, poznámkové notesy a reflexní 
samolepky, které si některé děti hned nalepovaly na své škol-
ní aktovky a batohy.

Alena Kacálková
Policie ČR
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800 Kč / noc

INZERCE

POUKAZ 
V HODNOTĚPOUKAZ 
V HODNOTĚPOUKAZ 

1000 Kč
na nákup v IKEA

Era hypotéka

Era půjčka na bydlení

Era půjčka WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Podrobnější informace vám poskytne obchodní manažerka 
Poštovní spořitelny Bc. Blanka Šafránková,  
tel.: 731 423 074 nebo vaše nejbližší pošta.

Pokud si mezi 11. 4. a 8. 5. 2011 zažádáte o Era půjčku na 
bydlení nebo Era hypotéku a následně podepíšete smlouvu, 
zašleme vám poukázku do Ikea v hodnotě 1 000 Kč.

Staňte se jedním z 20 výherců, kterým splníme přání 
v oblasti bydlení až do výše 19 000 Kč  – více informací 
naleznete na www.postovnisporitelna.cz/soutez

Svůj domov 
si jednoduše 
vybavíte, jak chcete.
Era bydlení

210x148,5-tyniste.indd   1 4/12/11   5:08:53 PM
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