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U S N E S E N Í   č.   26
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 

19.12.2011

A) Schvaluje

1. Rozpočtová opatření č. 65 – 72/2011 k 19.12.2011.
2. Prodloužení doby splatnosti nájmu za užívání nebytových 
prostor pro Polikliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o., do 10.3.2012.
3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu Kempu Písák.
4. Revokaci usnesení rady města č. 14 ze dne 20.6.2011 (výpo-
věď nájemní smlouvy).
5. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1596 o vý-
měře 391 m2 pro *** (cena nájemného 2 Kč/m2 ročně) s plat-
ností od 1.1.2012.
6. Převzetí peněžitého daru 5.000 Kč pro příspěvkovou organi-
zaci DDM Týniště nad Orlicí od společnosti EKO – CONTAINER, 
s.r.o., Týniště nad Orlicí.
7. Uzavření nájemní smlouvy na byt 3+1 v čp. 537 pro ***.
8. Poskytnutí odměn za 2. pololetí pro vedoucí příspěvkových 
organizací (ZŠ, ZUŠ, MŠ – Město, MŠ – Dub, GC, KC).

B) Bere na vědomí

1. Záležitosti týkající se vyhodnocení nejlepšího sportovce 
okresu, které se uskuteční 3.2.2012 v Rychnově nad Kněžnou.
2. Zprávu z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace 
DDM Týniště nad Orlicí s tím, že drobné závady budou odstra-
něny do 31.1.2012 a rada města bude seznámena s tím, jak byly 
závady odstraněny.
3. Zprávu z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ 
Týniště nad Orlicí.
4. Zápis z jednání bytové komise ze dne 7.12.2011.

C) Ukládá 26/11

1. Zařadit do návrhu rozpočtu 2012 finanční podporu pro 
PROINTEPO Hradec Králové, Sokol Křivice, ČSCH Týniště nad 
Orlicí. T: příprava rozpočtu 2012, Odpovídá: Oubrechtová I.
2. Projednat na jednání ZM prodej domu čp. 400 T: březen 
2012, Odpovídá: Ing. Matička J.

ZPRÁVY Z RADNICE

U S N E S E N Í   č.   27
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 

9.1.2012

A) Schvaluje

1. Změnu jízdního řádu společnosti AUDIS BUS Rychnov n/Kn.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 v čp. 784 s ***.
3. Přijetí peněžitého daru pro GC Týniště nad Orlicí v částce 10 
tis. Kč od Ing. Heleny Holcové.
4. Pracovní skupinu ke konzultačním jednáním na akci „Rekon-
strukce kulturního domu Týniště nad Orlicí“ ve složení: Jaroslav 
Matička, Pavel Nadrchal, Josef Tošovský, Zdeněk Hejna, Libor 
Stolín, Irena Černínová, Ivana Polášková, Vladimíra Lesenská.

B) Zamítá

Poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou část Praha 9 na 
krytí neinvestičních výdajů školy na žáka s trvalým pobytem v 
Týništi nad Orlicí.

C) Bere na vědomí

1. Nabídku ke zpracování tepelně-technických vlastností ob-
jektů na základě termovizního měření.
2. Žádost Osadního výboru Křivice o zajištění výstavby cyklos-
tezky z Týniště nad Orlicí do Křivic.
3. Zprávu z veřejnoprávní kontroly provedené v příspěvkové 
organizaci Městská knihovna Týniště nad Orlicí.
4. Stížnost *** s tím, že bude vyžádáno písemné stanovisko ře-
ditele ZŠ Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá 27/2

1. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 následující žádosti o 
finanční příspěvky: Statek pod Zelenou Křivinou Křivice (5.000 
Kč), o.s. Ratolest Týniště nad Orlicí (15.000 Kč), Osadní výbor 
Křivice, ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou (14.000 Kč), ČRS Tý-
niště nad Orlicí (5.000 Kč), Sokol Týniště nad Orlicí (50.000 Kč).
T: příprava rozpočtu 2012 Odpovídá: vedoucí FO
2. Zajistit odstranění stromů u čp. 904 (2 – 3 stromy).
T: 30.4.2012  Odpovídá: Urbánek J.
3. Uskutečnit jednání s o.s. Marion Týniště nad Orlicí.
T: 31.1.2012 Odpovídá: Forejtek B.

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 plat-
ném znění. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

- montáž plynových kotlů
- montáž plynových domovních rozvodů

- elektroinstalace
- vodoinstalace

- prodej a montáž tepelných čerpadel
- solární systémy

- vzduchotechnika
- centrální vysavače

- vodovodní a kanalizační přípojky
- realizace koupelen a rekonstrukce bytů

Rudé armády 3
517 24, Borohrádek
Petr Pojezdala 731 810 524
Luděk Vejr 603 272 641

Nově otevřená prodejna vodoinstalačním a elektroinstalačním 
materiálem v Borohrádku naproti domovu důchodců!

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 12, 13 - 17
Rádi Vám poradíme, popřípadě osobně navštívíme v místě realizace zakázky
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Ach to počasí

Přemýšlel jsem nad tématem úvod-
níku, zrovna náhodou vykouklo 
slunce, i když ráno pršelo a to mělo 
chumelit. Tak mě napadlo, že si za-
rozumuji nad každodenní lidskou 
úvahou – Jak bude dneska, zítra? 
No to je děsná předpověď. Zase to 
netrefili. No a jiné tomu podobné
výroky týkající se vize vývoje po-
časí. Samo počasí určitě nebude 
tak strašné, jak si mnohdy myslíme. 
Chyba je většinou v tom, že nám 

se prostě zrovna nelíbí. Dnes potřebujeme slunečno, ale to 
bylo včera. Zítra by bylo dobře, kdyby trošku sprchlo. Ale 
dešti dnes jen tak neporučíme. Takže bude pršet určitě až 
o dva dny později, než si přejeme my. No a se sněhem je to 
stejné a letos zcela příznačné. Děti jej chtějí, aby se mohly 
vyřádit, vlekaři, aby zúročili sezonu, no a jiným dělá vrásky 
při představě, že jej musí denně odklízet. Čím se vlastně řídí 
počasí, když ne přáním lidí? Nebo je to snad tím, že si každý 
přeje něco jiného? Samozřejmě, že je to všechno práce mat-
ky přírody, která si s námi ráda zahrává, a která nám snad 
někdy i trošku oplácí naše nehezké chování vůči ní.
Já si pokaždé, když se mluví o předpovědi počasí, vzpome-
nu na jednu naši zimní historku právě spojenou s touto pro-
blematikou. Mělo se jet s dětmi na jarní prázdniny na týden 
na Zdobnici. Já, jakožto zodpovědný logistik výpravy, jsem 
sledoval všechny možné moderní způsoby aktuální věštby, 
jaký nás čeká výhled povětrnosti. Venku bylo krásně bílo, 
obloha se pyšnila azurovou barvou, vál svěží vítr. Času jsme 
měli dost, bylo dopoledne a do hor kousek cesty. Auto bylo 
kompletně napakované, tak jsem svěrákovským dialektem 
jako pověstný mentor pronesl: „ Rodino, koukněte, jak nám 
to přeje, jak budeme mít hezky, tak nasedat a hurá na ko-
pečky. Vyjeli jsme. Stěrače stíraly, klakson troubil, v autě se 
vtipkovalo, venku luxusně, prostě pohoda. V Rychnově vítr 
přitlačil na síle a začalo sněžit. Za Habrovou už nesvítilo 
slunko, v protisměru mě míjel sypač s radlicí a silnici jsem 
registroval jen s pomocí tyčové navigace. Díky větru se tvo-
řily závěje hned po průjezdu odklízecí techniky. Hrdinně 
jsme pokračovali, akorát humor trochu opadl, všichni mě 
hlídali, abych správně trefoval stopu a nezmizel v příkopu. 
Dojeli jsme za hustého sněžení do Liberka, za kterým jsem 
věděl, že je dlouhý asi dvoukilometrový stoupák na Hlásku. 
Do cíle zbývalo zhruba deset kilometrů. Rozhodl jsem se, 
že to risknu, že ten kopec prostě pokoříme a zvítězíme nad 
ním, chceme už přeci být na chalupě. Nestalo se. Ač bylo 
kolem poledne, udělala se taková tma, teplota výrazně pa-
dala dolů, sníh letěl v té vichřici vodorovně, nebylo vidět na 
krok, natož kudy vede silnice. Meteorologie má pro tento 
jev termín bílá tma. My jsme si to nazvali po svém - bílým 
peklem. Zhruba v půli kopce jelo proti dolů auto tak neši-
kovně, že jsem musel ubrat plyn při vyhýbání a to se nám 
stalo osudným. Při následné akceleraci jsme si „ustlali“ v hlu-
boké sněhové kaši, prostě auto zapadlo až na podvozek. Ne-
budu popisovat následující detaily, ale stal se z toho více jak 
tříhodinový maraton vyprošťování vozidla skutečně holýma 
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Není dne ani hodiny, kdy by televize, noviny a ostatní média ne-
přinášely prakticky samé negativní zprávy. Pokusím se jít trochu 
proti proudu. 

V současné době probíhá sestavování rozpočtu města a rozho-
duje se o využití městských financí. Navzdory nelehké době hod-
láme zachovat kvalitu a rozsah služeb, které usnadňují, zlepšují 
a někdy i zpříjemňují život v našem městě a jeho přilehlých čás-
tech. Jinými slovy - chceme nadále zachovat město nezadluže-
né, bezpečné, čisté a rozvíjející se, podporující vzdělání, kulturu, 
sport, lékařskou dostupnost, dopravu a všechny ostatní činnosti 
zabezpečující kvalitní život.  V podstatě mám na mysli činnosti 
a aspekty našeho života, které se již staly samozřejmostí a my je 
někdy ani nevnímáme. 

Jsem si vědom, že některým z vás připadá nedostatečné to, co 
město poskytuje, nicméně si musíme uvědomit velikost naše-
ho města a s tím související rozsah finančních prostředků, které
máme k dispozici. Letošní rok by přesto neměl přinést žádné ne-
gativní změny, které byste pocítili vy, občané.

Pavel Nadrchal
místostarosta

rukama a navíc v tom vskutku šíleném až pomalu strašidelném 
počasí, ve kterém jsme si pěkně zahrávali se zdravím. 
Naštěstí nejsou jen dny, kdy si počasí dělá, co chce a nebere ohle-
dy na chudáky meteorology. Toto byla jen taková ukázka síly a 
nevyzpytatelnosti přírody, kterou ani ta nejmodernější technika 
nedokáže odhadnout. Nakonec prázdniny proběhly pohodově 
a v kouzelném horském slunečném času. S odstupem doby již 
na onu popisovanou svízelnou situaci a zážitek vzpomínáme s 
úsměvem. Určitě jsem nechtěl dnešním článkem čtenáře ani dě-
sit ani poučovat. Jen jsem tím chtěl říci, že nemá cenu se nad sta-
vem počasí nijak čílit, protože jej stejně nezměníme. Proto ať je 
venku jak je, tak si vždycky najděte nějaké pozitivní východisko 
jak prožít den, ono za pár hodin bude zase tak, jak jste si přáli.

Libor Koldinský
šéfredaktor

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2012
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
92 let Růžena Uhlířová
90 let Anna Burešová
85 let Milada Červinková
80 let Jan Chaluš
 Běla Lochmanová
 Vlasta Jelenová
 Květa Betlachová

VZPOMÍNKA

Vlasta Štulířová (81)
Luděk Horák (64)
Oldřich Fritzl (72)

Josef Šolín (81)
Oldřich Marek (87)

Josef Rázek (84)
Bedřiška Ševčíková (91)

27. ledna uplynuly dva přesmutné roky, co nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček pan Miroslav Šponar. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si 
s námi.

Rodina Šponarova

Tak rychle běží ten čas, již 7 roků neslyšíme, Jaruško, Tvůj hlas.
Ta rána u srdce stále hodně bolí a zapomenout nikdy nedovolí.

Dne 11. února 2012 uplyne již 7 přesmutných let, kdy od nás navždy 
odešla naše milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška 
Matoušová, rozená Dvořáková.

Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s 
rodinou, manžel a děti.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za návštěvu zástupkyním Městského úřa-
du Týniště nad Orlicí paní Sekyrové a paní Švábo-
vé, které mi předaly blahopřání a dárek k mému 
životnímu jubileu.

Marie Janečková

Ráda bych poděkovala MěÚ za hezké blahopřání a 
paní Šponarové a paní Matonohové ze Sboru pro 
občanské záležitosti za návštěvu a předání dárku 
k mému životnímu jubileu.

Věroslava Kotlářová 

Děkujeme MěÚ a členkám SPOZ paní Švábové a 
paní Michálkové za hezké přání, dárek a květiny k 
našemu životnímu jubileu.

Manželé Radilovi

Filip Weisser
Nicolas Kalousek

Dominik Provazník
Petr Brič

PŘIŠLO DO REDAKCE

Díky!

Na konci kalendářního roku bývá pěkným zvykem poděkovat za vše dobré, co při-
nesl uplynulý rok. Samozřejmostí je poděkování svým nejbližším – rodině, přátelům, 
všem dobrým lidem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, abychom ve zdraví 
a pohodě prožili uplynulý rok.
Ale já bych chtěla letos zvlášť pochválit naši Městskou knihovnu U Dubu. Za vše, co 
pro nás její pracovnice dělají. Podle mého názoru se naše knihovna stala kulturním 
stánkem, který je v poslední době stále více navštěvován. Akce, které pořádají, jsou 
vždy precizně připraveny, jsou milé, přinášejí pohlazení na duši. Ale nejen to. Jako 
pravidelný návštěvník jsem vděčná i za to, že nemusím chodit mezi regály knih, ale 
mohu dát na radu informovaných pracovnic a vždy si odnáším dobrou četbu. Díky 
vám za to.
Jedním z krásných setkání bylo i „křtění“ knihy p. Old. Trumhy, na kterém vystou-
pil pěvecký sbor Mateřské školy U Dubu. Velmi oceňuji práci s těmito caparty. Vím, 
o čem mluvím. Ve své bývalé profesi jsem mnohokrát prožívala tyto starosti – aby 
děti neonemocněly, aby všechny přišly, aby se něco nepokazilo. Ale jejich vánoční 
vystoupení pod vedením paní ředitelky Alenky a paní učitelky Pavly bylo překrásné. 
Přispělo k tomu i jejich andělíčkovské vystoupení – mimochodem, napadlo někoho, 
co práce dalo vyrobení všech dětských úborů?
I vystoupení dalších souborů u příležitosti rozsvícení vánočního stromku na náměstí 
bylo velmi pěkné.
Nemohu zapomenout ani na překrásný program, který pro nás, důchodce, připravi-
la Základní umělecká škola v Týništi nad Orlicí.
A co nelze opominout – hluboký zážitek z koncertů, které byly v předvánoční době 
uspořádány v našem chrámu sv. Mikuláše.
Díky!

Jiřina Farská

„Přednádraží“. Pěkné, ale...

Již několik měsíců se může naše město chlubit upra-
veným prostorem před nádražím. Motoristé jsou ur-
čitě spokojeni, mají přehledný kruhový objezd i mís-
ta na zaparkování, cyklisté mohou používat stojany 
pro svá kola. Jen na tu většinu, co chodí na nádraží 
pěšky, se tak trošku pozapomnělo. 
Škoda, že autoři projektu před schválením jeho 
konečné podoby na chvíli nepostáli u nádraží a ne-
sledovali, kudy chodí lidé na vlak. Nemohlo by jim 
uniknout, že většina cestujících jde (a někdy i běží) 
nejdřív k pokladně. Nejkratší cestou. Krásný široký 
chodník je ale vede jinudy. Jednou přejít silnici za 
kruhovým objezdem a po pár metrech znovu pře-
chod k nádražní budově. V nejkratší cestě, kde by 
zbytečně nepřebíhali silnici, jim totiž brání kousek 
trávníčku a krásné parkoviště. |A tak kdo spěchá na 
vlak, chodí po trávníku, přes parkoviště, nebo si krátí 
cestu po silnici. Vzniklo tak zbytečně další rizikové 
místo, kde může dojít ke střetu mezi chodcem a au-
tomobilem. 
Na trávníku před budovou zbylo místo na pamětní 
desku. Snad vedle ní nezačnou přibývat pomníčky 
neukázněných chodců.  
„Přednádraží“. Pěkné. Ale takové nepraktické.

Ing. Petr Vaník, Týniště nad Orlicí
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KULTURNÍ POZVÁNKY

divadlo
Pátek 24. února | 19:30 hod | divadelní sál kulturního domu

JAKEOVY ŽENY
Po roce se do Týniště vracejí herci divadelní společnosti HÁTA z Prahy, tentokrát v komedii autora Neila Simona. Komedie o 
spisovateli Jakeovi a jeho skutečných i vysněných ženách. Režie: Lumír Olšovský, Pořádá Divadelní společnost Háta Praha.

výstavy 
do 4. února | výstavní sál městské knihovny

„S tužkou, štětcem a paletou za dobrodružstvím“
Výstava výtvarných prací žáků VO. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 26. února | 6:00 – 10:00 hodin | areál Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

koncerty
Pondělí 13. února | 17:30 hod. | sál ZUŠ

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

Pondělí 27. února | 17:30 hod. | sál ZUŠ

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

jiné akce
6., 7. a 9. února

Pololetní nahlédnutí do tanečního oboru
Učitelky tanečního oboru ZUŠ srdečně zvou rodiče dětí i další zájemce na Dny otevřených dveří.

Neděle 12. února | 13:30 hod. | malý sál kulturního domu 

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 26. února | 13:30 hod. | malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

plesy
Sobota 4. února | 19:30 hodin | malý sál kulturního domu 

Jubilejní XX. PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka. Taneční ukázky! Bohatá tombola!
Vstupné: 40 Kč s místenkou, 10 Kč bez místenky. Vstupenky s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka (tel č. 494 371 335).
Pořádá MěV KSČM Týniště nad Orlicí.

Sobota 18. února | 20:00 hodin | restaurace U Krbů v Albrechticích nad Orlicí

RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje skupina KOPLAHO BAND. Místenky je možno zakoupit u pana Krba v Albrechticích.
Pořádá Český rybářský svaz MO Týniště nad Orlicí.

Předplatné Zpravodaje si můžete objednat v Kulturním centru Týniště nad Orlicí na tel. čísle 494 371 693 nebo 
osobně v kanceláři kulturního centra. 

Předplatné ve výši 120 Kč za rok můžete zaplatit v kanceláři kulturního centra nebo poukázat na účet č. 1242938389/0800 
– v tomto případě uveďte do zprávy pro příjemce vaše jméno a adresu.
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NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ DDM

ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE JIŽ NYNÍ!!!

- Zápisné 50 Kč vybíráme při zapsání dítěte do seznamu a je 
NEVRATNÉ.                    
Pokud ho neuhradíte do konce března, posunujeme na vaše 
místo náhradníka.

30. 6. – 10. 7. TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i tá-
borničením, výlety, výtvarnými technikami a dobrou partou. 
Hlavní vedoucí: PaeDr. Dana Černohousová. Cena 2650 Kč + 
50 Kč zápisné.

1. – 6. 7. 1. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR – KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 
Tábor určený dětem od předškoláků do 3. třídy. Cesty na ko-
lech, pěšky i vlakem, celotáborová hra s Krakonošem, ubytová-
ní a stravování v DDM. Možnost chodit spát domů. 
Hlavní vedoucí: Jana Bahníková. Cena 950 Kč + 50 Kč zápisné.

8. – 13. 7. 2. SLUNÍČKOVÝ TÁBOR – LOUPEŽNÍCI
Tábor určený dětem od předškoláků do 3. třídy. Cesty na ko-
lech, pěšky i vlakem, celotáborová hra s loupežníky všeho 
druhu, ubytování a stravování v DDM. Možnost chodit spát 
domů. 
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková. Cena 950 Kč + 50 Kč zápisné.

15. – 20. 7. SPORTOVNÍ TÁBOR PŘEŽITÍ
Pro děti a mládež 7 – 15 let. Zázemí v DDM, aktivity a nocleh 
v přírodě. Základy přežití v přírodě, lanové aktivity, paintball, 
airsoft, závody, soutěže, jízda na koních, koupání, základy bo-
jových sportů. 
Hlavní vedoucí: Petr Urbánek a Martin Ondrejkovič. Cena 1450  
Kč + 50 Kč zápisné.

14. – 26. 7. PAVLÁTOVKA – HARRY POTTER
Pro děti a mládež 7 – 15 let. Pobyt v areálu Pavlatova louka v 
Novém Městě nad Metují. Ubytování v chatičkách, strava 5x 
denně, celodenní pitný režim. Pobyt v přírodě, sport, hry, sa-
mostatnost, nové zážitky, soutěže a celotáborovka v kouzel-
nickém světě plná legrace a nových kamarádů. 
Hlavní vedoucí: Jana Bahníková a Jana Kalousová. Cena: 4450 
Kč + 50 Kč

28. 7 – 4. 8. TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI FERDA MRAVENEC
Pobyt v rekreačním areálu Pecka u Pecky. Ubytování v cha-
tičkách nebo na pokojích, strava 5x denně, celodenní pitný 

režim. Táborový program pro děti (4 – 12 let) i pro rodiče (či 
prarodiče), někdy zvlášť a někdy dohromady. Možnost vlastní 
volby programu. Pro děti cesty přírodou, soutěže, hry ve sku-
pině, pro dospělé sport či výtvarno, společné mravenčí pohád-
kové akce a hlavně legrace a letní pohoda. Nejdůležitější je váš 
společný čas a společné zážitky. Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková. 
Cena 2950 Kč + 50 Kč zápisné.

30. 7. – 3. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I.
 NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Táborový program denně od 8 do 16 hod. se zajištěnou stra-
vou a pitným režimem pro děti z 1. stupně ZŠ. Hry a soutěže 
v DDM, výlety vlakem. Hlavní vedoucí: Kateřina Rulfová.  Cena 
700 Kč + 50 Kč zápisné.

6. – 10. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Táborový program denně od 8 do 16 hod. se zajištěnou stra-
vou a pitným režimem pro děti z 1. stupně ZŠ. Hry a soutěže v 
DDM, výlety vlakem. Hlavní vedoucí: Jana Kalousová st. Cena 
700 Kč + 50 Kč zápisné.

11. – 17. 8.  SLUNÍČKOVÝ TÁBOR – STVOŘENÍ SVĚTA
Tábor určený dětem od předškoláků do 3. třídy. Cesty na ko-
lech, pěšky i vlakem, celotáborová hra s andílky a čertíky, uby-
tování a stravování v DDM. Možnost chodit spát domů. 
Hlavní vedoucí: Jana Bahníková. Cena 1150 Kč + 50 Kč zápis-
né.

18. – 25. 8. LETNÍ ROSEGIRLS
Taneční soustředění dívek z taneční skupiny Rosegirls, kde se 
nebude jen tančit, ale i sportovat, soutěžit a hrát. Ubytování a 
stravování ve Sluníčku. Hlavní vedoucí: Lenka Volková.

26. – 31. 8. VOLEJBALOVÝ TÁBOR – ŠMOULÍ NÁŘEZ
Soustředění našich minivolejbalistek před podzimní sezónou, 
zázemí v DDM. Program je samozřejmě především sportovní, 
ale nebude chybět ani celotáborovka a legrace. 
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková. Cena 950 Kč + 50 Kč zápisné.
ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE JIŽ NYNÍ!!!

Podrobnější informace k jednotlivým táborům dostanete pří-
mo v DDM.
Přihlášky budou k vyzvednutí nebo emailem od začátku břez-
na.

V REŽII HRDÉHO RODÁKA

Když se mezi umělci řekne jméno David 
Drábek, tak každý hned vzápětí dodá, že 
je z Týniště nad Orlicí. Ano, je to skuteč-
ně pravda. David Drábek je na své město 
patřičně pyšný a hrdě se hlásí k lokalitě 
Na Stávku, kde strávil mládí, žil a dodnes 
tady tvoří své nezaměnitelné a populár-
ní hry. Já měl možnost tu poslední, Figa-
rovu svatbu, navštívit. Jen těžko popsat 
pocity, se kterými jsem z vyprodaného 

hlediště Klicperova divadla odcházel. Fi-
garova svatba je vlastně bláznivá kome-
die postavená na mozartovské klasice. 
Jenže právě režie Davida Drábka z téhle 
zdánlivě nudné klasiky dělá představení 
„par excellence“. Skvělá scéna, fantas-
tické herecké výkony v čele s Pavlou 
Tomicovou a hudba Darka Krále, která 
nadchne i toho nejnáročnějšího diváka. 
Figarova svatba je už na první pohled 

představení té nejvyšší české kvality. K 
tomu všemu Vás navíc nutí přemýšlet. 
Přemýšlet o současné době plné lidské 
zloby, nenávisti, korupce a intrik. Před-
stavení Figarova svatba má jednoduše 
přidanou hodnotu. Poselství promyšle-
né do těch nejmenších detailů. Závidím 
Týništi Davida Drábka!

Honza Dušek
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnostI
prosinec 2011

Dne 1.12.2011 v 11:00 hod. 
požádala Policie ČR – OO Tý-
niště nad Orlicí o výpomoc 
na křižovatce silnic č. I/11 a 
č. II/305 v Týništi nad Orlicí, 
kde je nutné po dobu naklá-
dání havarovaného vozidla 
usměrňovat provoz a Poli-
cie ČR nemá volné kapacity. 
Usměrňování provozu na 
kruhovém objezdu bylo pro-

vedeno dle požadavku policie. 
Dne 3.12.2011 v 09:00 hod. oznámila obyvatelka města Tý-
niště nad Orlicí, že u domu čp. 870 v ulici Čs. armády leží muž 
velké postavy, který nemůže vstát. Strážníkem bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu se zdravotními komplikacemi a omezenou 
hybností. Muži bylo pomoženo vstát a následně byl odveden 
domů. 
Dne 5.12.2011 v 19:00 hod. byla hlídka městské policie upo-
zorněna kolemjdoucími občany na skupinku chlapců, kteří há-
zejí petardy do podchodu v ulici T.G. Masaryka. Na místě byla 
strážníky přistižena skupinka 4 chlapců ve věku do 14 let. Zá-
bavná pyrotechnika byla s poučením odebrána. 
Dne 6.12. 2011 bylo strážníky městské policie v rámci města 
Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice uskutečněno 
měření rychlosti vozidel. 
Dne 8.12. 2011 v 18:30 hod. bylo přijato oznámení obyva-
telky sídliště U Dubu, že byla v místě bydliště napadena svým 
manželem. Strážníkem byla situace na místě uklidněna, tudíž 
oznamovatelka nežádala dokumentování tzv. návrhového 
přestupku, o který se v tomto případě jednalo. 
Dne 9.12.2011 v 08:00 hod. bylo městské policii oznámeno, 
že v Týništi nad Orlicí, ul. Okružní, leží uhynulý zajíc, který má u 
tlamy pěnu. Strážníky bylo zajištěno odklizení uhynulého zví-
řete a následně po dohodě s veterinárním lékařem bylo zvíře 
dopraveno na pobočku Krajské veterinární správy v Rychno-
vě nad Kněžnou k vyšetření. Vyšetření neprokázalo přenosné 
choroby. 

Dne 10.12.2011 v 03:20 hod. požádala Policie ČR – OO Týniš-
tě nad Orlicí o výpomoc při řešení situace před klubem „LEFR 
BAR“ v ulici 17. listopadu, kde dle sdělení oznamovatele hrozí 
rvačka. Společnými silami policistů a strážníků byly přítomné 
osoby uklidněny, k avizovanému vyhrocení situace nedošlo. 
Dne 14.12.2011 v 16:40 hod. telefonicky oznámil personál 
prodejny potravin na sídlišti U Dubu, že neznámý pachatel 
pravděpodobně odcizil kontejner na odpad, který se nacházel 
za prodejnou. Kontejner byl strážníkem nalezen u nedalekého 
bytového domu a byl vrácen zpět. 
Dne 14.12.2011 v 20:00 hod. bylo od obyvatelky sídliště U 
Dubu přijato telefonické oznámení, že její otec v místě bydliš-
tě verbálně a fyzicky napadá matku. V zájmu uklidnění situace 
byl muž strážníkem převezen na služebnu MP k sepsání zápisu 
o podaném vysvětlení. Uvedený incident byl jakožto přestu-
pek proti občanskému soužití zadokumentován a oznámen 
Komisi pro projednávání přestupků Města Týniště nad Orlicí.
Dne 16.12.2011 v 9:00 hod. bylo přijato oznámení, že v are-
álu bývalé prodejny potravin BONA v ulici Turkova silný vítr 
poškodil plechovou střechu a nyní hrozí, že krytina spadne na 
zaparkovaná auta. Městskou policií byl kontaktován majitel 
objektu, který byl písemně vyzván ke zjednání nápravy. 
Dne 18.12.2011 v 01:23 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení o rušení nočního klidu hlukem – hlasitou hudbou z klu-
bu Sepie. Věc byla projednána s provozovatelem klubu, který 
zajistil utlumení hlasitosti hudby. 
Dne 20.12.2011 v 18:08 hod. učinil obyvatel města oznáme-
ní, že u nádraží ČD Týniště nad Orlicí zahlédl podezřelou osobu 
s dvoukolovým vozíkem, která jela od nádražní haly k hradlu č. 
II a má podezření na možnou krádež kovů. Oznámení strážní-
kem prověřeno, výskyt osoby uvedeného popisu nezjištěn.
Dne 28.12.2011 v 20:19 hod. bylo na základě telefonického 
upozornění oprávněné osoby řešeno parkování na parkovišti 
vyhrazeném pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou 
nebo těžce pohybově postiženou. Strážníkem byl na místě 
zastižen provozovatel vozidla zde neoprávněně parkujícího. Z 
jeho vysvětlení byla zjištěna osoba řidiče, se kterým byl pře-
stupek vyřešen v blokovém řízení.   

Martin Štěpánek
velitel městské policie
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod. Angličtinka 15 - 16hod.
Barvičky 16 - 18hod.
Herna 15 - 18hod.

Úterý Herna pro nejmenší 9:30 - 11:30hod.
Znáček 10- 10:30hod.

Středa Rolnička 9:30 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Herna a kavárnička 16 - 18hod.
Němčina pro rodiče 17 - 18hod.

Čtvrtek Mimořádné akce: Knihovna 16. 2. Flétnička I. 16 - 16:45hod.
Flétnička II. 16:45 - 17:30hod.
Herna 16 - 18hod.

Pátek Tvořílci 9:30 - 11:30hod.
Herna 9:30 - 11:30hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc únor 2012

Další akce v únoru:
2.2. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, 20 h., téma: ponožková zvířátka
16.2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 
16.2. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: pedig
20.2. – 24.2. (Po-Pá) Karnevalový týden v MC Ratolest
24.2. Karneval, ve Spojovacím sále ZŠ, od 16:00 hod.

MC Ratolest DĚKUJE za finanční podporu a spolupráci v r. 2011:
Městu Týniště nad Orlicí, Lékárně – poliklinika, J. Vlčkovi (stravovací služby), Falta AGRICO s.r.o., 
Flobal, AREPO Bohemia s.r.o., Květinkce (pí. Bašová), ROVEL (p. Štěpán), p. Brátovi, p. Vaněkovi,  

Lékárně U Krále Jiřího, Klimachlazení HK s.r.o., Žaluzie, České poště Týniště, Stavebninám – u nádraží, Papírnictví u Dubu, Den Braven, Orsil, 
Zahradnímu centrum, DUNDR

a všem dalším, kteří činnost MC jakýmkoliv způsobem podpořili. 

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
Děkujeme!

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, 
má-li kdo něco proti druhému.

Koloským, 3.13
Apoštol mluví pěkně střízlivě, žádná 
vzletná slova o lidském citu. Však jsou to 
také slova do každodenního společného 
života křesťanů – ať už ve sboru nebo v 
manželství a rodinách. Může nás přitom 
napadnout: všechno přece nemohu od 
druhého snášet. To, v čem se nedá dlou-
hodobě svobodně a důstojně žít. I tyto 
zkušenosti má nejeden z nás za sebou. 
Ale apoštol tady mluví ke křesťanům. 
Tedy k lidem, kteří uvěřili v moc Ježíše 
Krista, který se pro nás obětoval. A při-
tom je apoštolovi i nám jasné, že staré 
sklony nás neopustily. A proto slyšíme 
tuhle výzvu: „Snášejte se navzájem.“
I v manželství a rodině přicházejí chví-
le, kdy jeden potřebuje, aby ho druhý 
v něčem podržel. A leckdy může jeden 
pomoci druhému právě tím, že jej snáší. 

Najednou se nedaří, aby jeden druhého 
pochopil, vysvětlil, oč jde. Nejde to hned 
vyřešit, jak bychom mnohdy chtěli. Pak 
lze jen druhého snášet. Možná právě 
tady začíná troskotat nejedno manžel-
ství, když už manželé nemají chuť, trpěli-
vost a sílu snášet se navzájem. A odpus-
tit si. Však to tady apoštol říká jedním 
dechem.

Modlitba:
Pane, dávej nám sílu a trpělivost ke vzá-
jemné snášenlivosti a k odpuštění. Ale 
prosíme také o moudrost a sílu, abychom 
nesnášeli, co snášet nemáme, abychom 
se nedali zlým rozdělovat a ničit. Amen

Píseň:
1. Předivný Pán Bůh v skutcích svých, 
budiž vždycky veleben v nich! Vesel se 
srdce věrného a prozpěvuj chvály jeho; 
halelujah!

2. Neboť štědře svému lidu odpuštění 
dal všech hříchů ve jménu Pána Ježíše, v 
zasloužení jeho kříže; halelujah!
3. Všech těch pak, kdo v Krista věří, srdce 
tak milostí mění, aby i viny bližním svým 
odpouštěli jako Bůh jim; halelujah!
4. A všecko již z té milosti pak činí bliž-
ním s radostí, jak se jim též Kristem stala 
a vždycky díti nepřestává; halelujah!
Evangelický zpěvník, píseň 509

Srdečně zveme na bohoslužby v únoru 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
12.2. od 10:30 h – bohoslužby s nedělní 
školou
26.2. od 10:30 h – bohoslužby s nedělní 
školou

Připravil Jaroslav Matuška

Fotografie MC Ratolest najdete na poslední straně
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O strašlivé historce pytlácké

Na Velký pátek roku 1880 se tři muži, otec 
a syn Barešové a jejich kumpán Hemelík, 
vydali pytlačit do revíru Přední Haranty 
u Nové Vsi. Byli úspěšní, skolili srnu a 
Hemelík s ní hned pospíchal domů. Vý-
střel však pytláky prozradil. Hajný Nosek 
z Chvojna, který byl zrovna nedaleko na 
pochůzce, běžel k místu, odkud výstřel 
zaslechl, zatroubil na trubku o pomoc 
a snažil se sám pytláky zadržet. Pustil 
se do rvačky se starým Barešem. Když 
mladý Bareš viděl, že táta v zápase pro-
hrává, vzal zbraň a hajného Noska zeza-
du zastřelil. Vtom přispěchal na pomoc 
hajný Doležal - ani se nenadál a byl za-
střelen také.  Oba nešťastníky brzy doma 
postrádali a proto je lidé z Albrechtic a 
Nové Vsi šli s obavami do lesů hledat. 
Byli nalezeni Hanouskem z Albrechtic. 
Na místo neštěstí přijel lékař z Holic a 
četník přivedl oba Bareše už v poutech. 
Jejich sousedka totiž náhodou vyslechla, 
když říkali: „to jsme jim to dali!“ Případ se 
dostal k soudu v Chrudimi, kde nejlépe 
dopadl Hemelík, který vyvázl jen s ma-
lým trestem, zato starý Bareš byl odsou-
zen na dvacet let a jeho syn na doživotí. 
Lidé na místě tragédie, kterému se od té 
doby říká U zabitejch, postavili dva kříže. 
Stojí tam dodnes.

Máme-li se dopátrat reálného základu 
této pověsti, či spíše skutečné události, 
je potřeba se nejdříve podívat do ně-
které podrobnější turistické mapy. V ní 
zjistíme, že pojmenování Haranty se pro 
polesí u Nové Vsi stále používá. Avšak 
prohledat několikahektarovou část lesa 
je přinejmenším časově velice náročné. 
Nezbývá proto, než doptat se na místo 
dávného neštěstí místních obyvatel, kte-
ří blízké okolí znají nejlépe. A když ná-
hodou narazíme přímo na současného 
novoveského kronikáře pana Bartáka, 
pak máme vyhráno. Kříže U zabitejch 
skutečně dodnes stojí. Dříve od sebe bý 

valy vzdáleny asi patnáct metrů, kdežto 
dnes je jejich vzájemná vzdálenost při-
bližně třetinová. Kříže prý také byly za 
tu dlouhou dobu od roku 1880 nejméně 
dvakrát obnoveny.  Jsou ukryty v mlází 
mimo cestu a jejich nenadálé zjevení se 
mezi stromky působí na kolemjdoucího 
až přízračně.

Literatura: 
Pověsti a příběhy Rychnovska 5

Turistická mapa: www.mapy.cz

Zpracoval: Adam Prokeš

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

Vážení čtenáři,
občanské sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí chystá pro letní expozici 2012 v galerii a muzeu ve „Vodárenské věži“  kromě jiného i výstavu na 
téma historie podnikání v Týništi nad Orlicí. Za tímto účelem hledáme pro naplnění expozice dobové předměty z období před rokem 1948, které mají spo-
jitost s touto tématikou. Jedná se nám zejména o reklamní předměty, plakáty, vývěsní štíty, zajímavé výrobky místních firem, zařízení živnostenských dílen
a obchodů, obchodní korespondenci, historické nástroje a přístroje apod. Předměty nám stačí i zapůjčit na dobu konání výstavy od června do konce září, u 
papírových předmětů si případně pořídíme pouze reprodukce. Rádi bychom připomněli atmosféru první republiky v prostředí místních továren a továrniček, 
živnostenských dílen, obchodů apod. Pomozte nám svojí spoluprací vytvořit zajímavou expozici na toto téma a nabídněte nám své předměty k vystavení.
 
Kontaktujte nás prosím na telefonech 602 144 832 - Tomašík, 603 450 213 -  Koldinský nebo na E-mail : spolekprateltyniste@seznam.cz

www.muzeum-tyniste.cz



V dnešních Proměnách se zastaví-
me na jednom rozcestí kousek od 
náměstí, v ulici 17. listopadu (dříve 
Častolovické). Ta byla odjakživa pá-
teří týnišťských ulic a patřila k těm 
nejstarším. Byla součástí původní 
tzv. „císařské“ obchodní cesty, kte-
rá procházela městem od Hradce 
Králové do Slezska. Původně vedla 
z náměstí k panskému dvoru (dnes 
firma Sklotex), odkud pokračovala
přes zaniklou obec Michovice do 
Lípy a na Častolovice. Protože byla 
často zaplavována a vymílána po-
vodněmi, změnil se její směr. Od 16. 
století vedla ode dvora do Olšiny a 
dále pak k lipské hospodě, která se 
nacházela na trase do Častolovic. 
Po roce 1838 se její směr změnil na 
současný.
Ale k místu dnešního zastavení, re-
spektive k jeho totální proměně v 
minulém století. Jedná se o křižo-
vatku u kina ve směru od náměstí, 
o pravou stranu, kde se odbočuje 
ke kulturnímu centru. Vyjdeme-li z 
dnešního Tyršova náměstí do ulice 
17. listopadu, hned na nároží vpra-
vo původně stávaly chalupy (zřetel-
né z fotografie z roku 1918), v jedné
sídlil Hanykův obchůdek, v dalších 
pak Bartoníčkovo holičství a Pfeife-
rovo brusičství s opravnou deštní-
ků. Dnes na těchto pozemcích sídlí 
nová ucelená budova s obchody a 
kancelářemi stavitele Janečka (na 
snímku z roku 2002).
Do Tyršova (dříve Malého) náměstí 
na jeho severní straně patřily ještě 
dva malé domky – ševce Karla Vaša-
ty (na snímku z roku 1918 vpravo) a 
chalupa Kolářova (na snímku z roku 
1944). Mluvím o protilehlé straně 
Janečkova domu. Na jejich místě 
se dnes nachází budova Komerční 
banky.
V nejbližším okolí tohoto místa se 
budeme pohybovat i v příštím čísle 
a podobně jako dnes se bude jed-
nat o velkou změnu.

Foto a text Libor Koldinský

Foto nahoře: Situace místa v roce 2002
Foto uprostřed: Současná křižovatka u kina a 
Komerční banky (vpravo Vašatova ševcovna) 
- situace v roce 1918
Foto dole: Kolářova chalupa, pohled z ulice ke 
kulturnímu centru

1918 – 1944 – 2002

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ
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Tady nezůstal kámen na kameni
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POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

čtvrtek 2. 2. – pátek 3. 2.  
POHÁDKOVÁ NOC A SLUNÍČKOHRÁTKY
Pro děti z 1. – 5. třídy. Omezený počet míst. Akce plná pohádek, 
her, vaření, pečení a tvoření. Končíme v pátek odpoledne (jsou 
pololetní prázdniny) v 15.00 hod. Cena 240 Kč. Přihlášky a bližší 
informace v DDM. Možnost přihlášení jen na páteční Sluníčko-
hrátky (130 Kč včetně oběda)

pátek 3. 2. PLAVÁNÍ v RK  8.30 – 14.30
Výlet do rychnovského bazénu. Přihlášky a info v DDM. Cena 200 
Kč.

pátek 3. 2. NOČNÍ HERNÍ MARATON  
Celonoční maraton her, recesí, aktivit všeho druhu pro sedmáky, 
osmáky, deváťáky. Přihlášky předem v DDM.

neděle 5. 2. nedělní PEDIG  13 – 18 hod.
Propletené odpoledne ve Sluníčku. Pletení košíčků s pevným 
nebo vyplétaným dnem, ryby nebo létající balón... 
Prosíme o přihlášení předem (stačí email). Cena podle spotřebo-
vaného materiálu + 50 Kč.

úterý 7. 2. úterní PEDIG od 17.30 
Viz nedělní pedigu. Cena podle spotřebovaného materiálu + 35 
Kč.

pondělí 20. 2.  2. kolo MINISTAR od 16.30 hod. 
Přijďte podpořit své favority, porota má svůj názor, ale ten váš 
může být rozhodující!

středa 15. 2.  17 – 19 hod. 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ  
Podvečer s hlínou pro začátečníky i pokročilé. S sebou: pracovní 
oblečení, 70 Kč na materiál a energii.

sobota 18. 2. 15 – 18 hod. v tělocvičně U Dubu

TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Těšíme se na všechny masky, připravené jsou soutěže a hry pro 
děti i doprovod, soutěž masek,  a předtančení našich kroužků. 
Vstupné 40 Kč. Předprodej vstupenek v DDM od 21. 2. denně, v 
době 9 -11 hod. a 15 – 18 hod. Občerstvení zajištěno.

5. 3. – 9. 3.  JARNÍ SLUNÍČKOVÝ TÁBOR 
aneb „Když jde naše třída do baru...!“
Pětidenní pobytový tábor, stravování a ubytování ve Sluníčku, vý-
lety do okolí, táborový program plný her, soutěží, zpívání a zim-
ních radovánek. Cena 950 Kč + 50 Kč zápisné. Omezený počet 
míst, přihlášky a bližší informace v DDM. Pro děti z 1. – 5. třídy.

Na předposlední straně Zpravodaje si můžete prohlédnout foto-
grafie z Festivalu barevného minivolejbalu, kterého se družstvo 
z Týniště nad Orlicí účastní. První turnaj proběhl v říjnu v Hradci 
Králové, další kola jsou v lednu a v únoru v Kostelci nad Orlicí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

494 377 051, 725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

Minivolejbal

30 dívek od 1. do 6. třídy chodí pravidelně 2x týdně na 
minivolejbalový trénink, čímž máme letos maximálně 
naplněnou kapacitu. Ty nejmenší se hravou formou se-
znamují se základy držení a házení míče a především 
procházejí všeobecnou sportovní přípravou. Děvčata z 
5. a 6. tříd již hrají krajské soutěže a účastní se turnajů 
po celém kraji. V letošním roce se velmi dobře rozběhla 
celostátní podpora tzv. Barevného minivolejbalu, kde je 
každou barvou pamatováno na určitý stupeň vývoje. V 
rámci projektu se pořádají krajské turnaje, na kterých 
hráči mohou získat metodická trička v jednotlivých bar-
vách. Žlutý minivolejbal je vlastně přehazovaná dvojic 
na malém hřišti, určená pro děti 1. a 2. tříd, takže zapo-
jit se může okamžitě kdokoliv, kdo alespoň chytí míč. 
Oranžový minivolejbal je určen začátečníkům, kteří mají 
problém odbít míč „z voleje“, a tak si ho mohou nejdříve 
chytit a potom po vlastním nadhozu odbít. Hraje se opět 
ve dvojicích a na malém hřišti 4,5 x 4,5 m. Modrý minivo-
lejbal je už pro ty, co zvládnou odbíjet i podávat „volej-
balově“, platí pro něj téměř všechna pravidla klasického 
volejbalu, jen se hraje ve 3 na hřišti 6 x 4,5 m. 
V sobotu 21. 1. se v Kostelci nad Orlicí uskutečnilo 2. kolo 
barevného minivolejbalu Královéhradeckého kraje a na 
palubovce tělocvičny se sešlo 78 družstev. Naše děvčata, 
která díky dalším rodinným aktivitám nebo nemocem 
nebyla zdaleka v plném počtu a v plné síle, se umístila 
ve všech barvách ve středu „bitevního pole“ a těší se na 
další únorové kolo, kde si mohou ještě umístění vylepšit. 
Děkujeme všem rodičům, kteří si najdou čas a podporují 
nás jako doprovod na podobných akcích. Na týnišťské 
diváky se budeme těšit na našem tradičním závěrečném 
turnaji v červnu, kdy pozveme okolní oddíly k změření 
sil.

Eva Jenčíková
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Chtěl bych trochu opožděně připome-
nout loňské 120. výročí narození našeho 
významného rodáka, který dostal punc 
prvního čs. legionáře.

Českoslovenští legionáři. Lidé, o kterých 
dnešní mladá generace ani neví, že exis-
tovali. Je to pro ně již hodně vzdálená 
historie. Boj za samostatné Českoslo-
vensko, aktivní odpor proti nacistickým 
okupantům a po komunistickém puči v 
roce 1948 žalář. Lidí až příliš „nasáklých“ 
demokracií se zkrátka každý totalitní re-
žim bojí a likviduje je.

Jedním z takových mužů byl i náš týnišť-
ský rodák František Kryštof. Vyznamenal 
se na bojištích první světové války, za 
první republiky se stal brigádním ge-
nerálem. Kvůli protiněmecké činnosti 
za protektorátu byl zadržen gestapem. 
Posléze strávil několik let po komunis-
tických kriminálech a v táboře nucených 
prací. Ale k jeho životu. František Kryštof 
se narodil 29. března 1891 v Týništi nad 
Orlicí ve středostavovské rodině. V Hrad-
ci Králové absolvoval v letech 1901-1909 
gymnaziální studia, která zakončil 30. 
června 1909 složením zkoušky dospělos-
ti. Nechal se zapsat na právnickou fakul-
tu v Praze, kde absolvoval dva semestry. 
Dne 5. záři 1910 se dobrovolně podrobil 
odvodnímu řízení a 1. října 1910 byl pre-
zentován jako jednoroční dobrovolník u 
pevnostního dělostřeleckého pluku čís-
lo 5 v pevnosti Kotor. V hodnosti kadet v 
záloze zde rovněž nastoupil 25. prosince 
1912 v důsledku částečné mobilizace. 
Po návratu z vojny, kterou strávil přede-
vším v Boce Kotorské, zůstal na Balkáně 
a pracoval v Bělehradu jako bankovní 
úředník. 

V den vypuknutí války se František Kryš-
tof 28. července 1914 dobrovolně přihlá-
sil do srbské armády a stal se tak prvním 
z aktivních odpůrců habsburské monar-
chie. U srbských jednotek udělal poměr-
ně rychlou kariéru. Přes pozici poručíka 
a nadporučíka dělostřelectva, štábního 
důstojníka II. srbské armády se 10. února 
1916 stal zpravodajským důstojníkem 
srbského hlavního štábu. Po ústupu 
srbské armády přes Albánii do Řecka 
se přeplavil do Francie, kde byl 3. květ-
na 1918 zařazen do československého 
střeleckého pluku číslo 21. V listopadu 
téhož roku je povýšen na kapitána, již ve 
funkci pobočníka velitele českosloven-
ské brigády.

Zde bych se trochu zastavil a vysvětlil, 
proč bojoval za Srbsko proti Rakousku-
-Uhersku. O co šlo?

Atentát na Ferdinanda d‘Este, jehož hlav-
ními pachateli byli mladí srbští naciona-
listé z Bosny, postavil Srbsko do obtížné 
situace.

Rakousko-Uhersko vyvolalo ostrou kam-
paň proti Srbsku a proti Srbům žijícím na 
území monarchie. Srbští politici se snaži-
li obvinění vyvrátit, a proto atentát ostře 
odsoudili. 

Válce se však nevyhnuli. V roce 1914 
nastal zlom. Rakousko-Uhersko 6. listo-
padu zaútočilo na celé frontě a srbská 
armáda se prakticky zhroutila. 
Už 3. prosince srbská vojska pod vede-
ním generála Živojina Mišiće vyrazila do 
protiofenzivy. Rakousko-uherská linie 
na řece Kolubaře zakolísala a rozpadla 
se. Tím byl osvobozen Bělehrad, který 
byl pod nadvládou Habsburků pouze 13 
dní.

Srbové se stali středem obdivu spojenců 
ze západu i z východu, hlavně díky po-
ražení silné armády. Po tomto úspěchu 
později došlo ke ztrátě. Bulhaři zabrali 
většinu území Makedonie a Němci s Ra-
kušany plánovali opětovný útok.
Do čela armády byl tedy opět dosazen 
generál Živojin Mišić. Ten zatlačil bulhar-
ská vojska, která Makedonii později opět 
zabrala. Srbsko se tak rozdělilo na dvě 
oblasti. Jedna (severní) byla okupována 
Rakouskem-Uherskem a jižní část byla 
naopak pod bulharskou nadvládou.

Bulharsko se oproti habsburské říši sna-
žilo Srbsko kompletně zlikvidovat, a 
tak na okupovaném území začala silná 
bulharizace, ničení dokumentů a knih v 
srbštině a bulharština se stala úředním 
jazykem na úřadech a ve školách. 

V letech 1917-1918 se armáda Srbska 
a dalších spojenců dostala do vedení a 
porazila nepřátelské státy. Po válce se 
začalo utvářet Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců.

Po návratu do vlasti Kryštof sloužil jako 
přednosta překladatelského oddělení 
francouzské vojenské mise, kde uplatnil 
své vynikající jazykové nadání. V roce 
1919 se opět aktivně zapojuje do bojů, 
a to na Slovensku při potlačování re-
publiky rad. V únoru roku 1920 se vrací 
do Hradce Králové, ale již v roce 1924 
se znovu upsal armádě. Jeho kariéra 
nabírala obrátek a v lednu 1936 dosáhl 
hodnosti brigádního generála. Za druhé 
světové války se penzionovaný generál 
František Kryštof účastní vojenského a 
později i nevojenského odboje v Brně a 
Olomouci. V roce 1944 je však zadržen 
gestapem, ale podaří se mu vyhnout 
věznění. To na něho čeká až v komunis-
tické éře, kdy je, už jako opět sloužící dů-
stojník, v roce 1949 odsouzen k dvoule-
tému pobytu v táboře nucených prací na 
Mírově. Poté jsou mu pak přidány další 
dva roky již ve standardním vězení na 
Pankráci a v Opavě. V roce 1953 se vrací, 
nyní již nadobro do Hradce Králové, kde 
v roce 1960 umírá.

Brigádní generál a držitel 22 našich i 
zahraničních vyznamenání a řádů Fran-
tišek Kryštof je rehabilitován až v roce 
1990. Závěrem bych chtěl za sebe říci, 
že vždy, když čtu takový příběh, čtu jej 
jedním dechem a v duchu smekám před 
lidmi, kteří dokázali nehledět jen na 
sebe a zasvětili život pro lepší budouc-
nost společnosti.

Libor Koldinský ve spolupráci s Bohu-
milem Ptáčkem (čerpáno též z Deníku 
Rychnovska a knihy Josef Juza:  Čs. legi-
onáři okresu Rychnov nad Kněžnou)

PRVNÍ ČS. LEGIONÁŘ BYL PŮVODEM Z TÝNIŠTĚ

SPOLEK PŘÁTEL 
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chceme-li vám představit dětské knihy, musíme vzpomenout 
na významnou českou osobnost narozenou právě v měsíci 
únoru. Má co do činění s dětskou knihou a nejenom s knihou, 
ale jméno tohoto umělce je známé i většině filmových diváků.
Jedná se o pana Jiřího Trnku.
Narodil se  24. února  1912  v  Plzni.  Vystudoval uměleckoprů-
myslovou  školu  a rozšířil řady umělců v loutkovém divadle 
pana Skupy. Vytvořil totiž reklamní figurku Hurvínka. Stal se 
vynikajícím malířem, ilustrátorem dětských knížek, sochařem, 
scénáristou, režisérem a jedním  ze  zakladatelů  českého  ani-
movaného  filmu studia Bratři v triku v Brně.
Jen si vzpomeňte na krásné loutkové filmy: 
Staré pověsti české,  Dobrý voják Švejk, Bajaja, Jak stařeček mě-
nil až vyměnil, Dva mrazíci, Zahrada, Zvířátka a Petrovští ,....    
Pan Jiří Trnka ilustroval značné množství knih, především ho 
inspirovala dětská literatura.
Jen namátkou vyberu třeba:
Anička skřítek a Slaměný Hubert, Bajky dětem, Dvakrát sedm 
pohádek, Fimfárum, Karavana,
Malý špalíček pohádek, Maminka, Míša Kulička, Perníková 
chaloupka, Pohádka o Květušce, pohádky z tisíce a jedné noci, 
Špalíček veršů a pohádek, Zimní pohádka o Smolíčkovi, Zahra-
da atd.
Celý život pana Jiřího Trnky byl protknutý prací a láskou k li-
dem, obzvláště k dětem. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 30. 

prosince 1969 v Praze. Proslavil loutkářství, český film pro děti 
a český um téměř po celém světě. 
Jeho dcera Klára Trnková pokračuje ve šlépějích svého otce. 
Sama maluje a ilustruje knížky, ale také založila nakladatelství 
Studio trnka, kde vydává řadu krásných otcových knih, repro-
dukcí, maleb, loutek a kalendářů. Však se sami podívejte na  
www.studiotrnka.cz

A nyní něco pro starší děti, hlavně kluky. Nabízíme jim také ko-
miksovou literaturu, neboť patří k současným trendům psaní 
knih pro děti.

Dumas, Alexandr: Tři mušketýři
Wyss, Johann David: Rodina Robinsonů
Hillary, Edmund: Dobytí Everestu
Doyle, Arthur Conan: Pes baskervillský
Mellville, Herman: Moby Dick – Bílá velryba
Jerome,  Klapka  Jerome: Tři muži ve člunu
Welsh,Christopher: Harry Houdini – Mistr iluzí
Kriminalistika v komiksech
Zima ,Pavel: Truhla plná bohatství  - klasická detektivka
Svět 3D – pozoruhodný svět prostorových obrázků

Hezké únorové počtení vám přeje Josefína Hanzlová

KULTURÁK PRASKAL VE ŠVECH

Je tomu přesně tak, jak je psáno v nad-
pisu. Odpoledne v neděli 15. ledna se sál 
kulturního centra zaplnil do posledního 
přístavku a mnozí ještě stáli všude, kde 
bylo volno. Takové množství diváků si 
nechtělo nechat ujít jedinečnou akci, ja-
kou byl tradiční Novoroční koncert Mla-
dého týnišťského bigbandu, tentokráte 
spojený se křtem jejich nového, v pořadí 
druhého CD. A přestože nerad používám 
superlativa, v tomto případě učiním vý-
jimku a učiním ji velice rád. Koncert byl 
jedním slovem grandiózní. A to ve všech 
směrech, jak v jeho režii, výběru hosta, 
tak především v repertoáru. O profesi-
onalitě ani nemluvím, protože ta už tak 
nějak k našim hudebníkům automaticky 
patří. Soubor v letošním roce slaví dva-
cet let své bohaté činnosti, během níž 
nasbíral mnoho velkých ocenění a za-
sloužených úspěchů v naší zemi i v za-
hraničí.

V rámci koncertu proběhl za přítomnosti 
starosty města, sponzorů a tvůrců i křest 
nového, nedávno dokončeného CD, kte-
rému se stala kmotrem legenda české 
hudby a host koncertu pan Felix Slová-
ček. Ten se i podílel na vzniku tohoto 
CD. Rád se dle jeho slov do Týniště vrací, 
protože jej pojí nejen přátelství s kapel-
níkem a zakladatelem souboru Pavlem 
Plašilem, ale uznává především umění 
našeho hudebního tělesa, se kterým již 
mnohokrát vystupoval na různých ak-
cích po republice. Pochválil i publikum, 
o kterém řekl, že by si jej nejradši vozil 
všude sebou.
Koncert měl v závěru velký náboj přede-
vším díky krásným a všem velmi známým 
melodiím jak v podání celého bigbandu, 
tak i jeho sólistů, zpěváků i samotného 
Felixe Slováčka. Koncert gradoval ohlu-
šujícím standing ovation, kdy si diváci 
vynutili několik přídavků.

Já osobně bych chtěl s touto formací 
zažít ještě mnoho takových báječných 
okamžiků, protože nejenže se úžasně 
poslouchá to její umění, ale především 
je složena z bezvadných, pracovitých 
lidí, kteří dělají našemu městu zvuk po 
celé zemi a někdy i Evropě, jsou prostě 
naším rodinným stříbrem, kterého si já 
nesmírně považuji. Tak kluci a holky, já 
vám přeji, ať vám to v té třetí desítce let 
stále perfektně hraje!!!

Libor Koldinský 

Fotografie z Novoročního koncertu Mla-
dého týnišťského bigbandu si můžete pro-
hlédnout na str. 2

Vážený a milý pane Plašile, 
děkuji Vám mnohokrát za krásné místo, které jste mi zajistil. Ale především přijměte moje poděkování  za  krásně prožité odpo-
ledne. Kvůli takové muzice a úžasné atmosféře, kterou snad nelze jinde zažít, se vyplatí cestovat.  Blahopřeji Vám k 20 letům i 
novému CD (už se těším, až si ho dneska pustím) a přeji Vám hodně krásných koncertů, festivalů a spokojených posluchačů. Ať 
se Vám daří!!! 

S pozdravem Vlasta Kyselová 
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VYŠLA NOVÁ KNIHA

Na trhu se nedávno objevil literární po-
čin místního autora MUDr. Julia Šimko 
s názvem Napsala JMÉNO svý NA ZDI. 
Přinášíme vám její anotaci a rozhovor s 
autorem.

Napsala JMÉNO svý NA ZDI
Kombinace básní a fotografií. Citlivě
zpracované téma fotopoezie, které obsa-
huje prvky komunikace se streetartem. 
Kniha nepostrádající dynamiku, sdělení, 
ani humornou nadsázku. Na jedné stra-
ně fotografie, na druhé straně báseň. Do
tohoto fotopoetického pásma vstupují 
tu a tam solitérní fotografie, často s mo-
tivy streetartu, resp. anonymních nápisů 
ze zdí. Kniha je členěna do sedmi kapi-
tol. Láska, Dětství, Společnost, Příroda, 
Střípky, Intermezzo a Věříš? 
V propojených logických sekvencích 
zde najdete mimo jiné i všechna díla 
prezentovaná na výstavách: Fotopoezie, 
Ulice-holka počmáraná, Poezie na zdi. 
Komentář návštěvníků výstav? Jeden za 
všechny: „Úžasné pohlazení po duši,“ - ci-
továno z návštěvní knihy. 
Autor: Julius Šimko, narozen 1967, povo-
láním neurolog. Kniha je výběrem z po-
sledních dvou dekád autorovy tvorby. 

Kdy Vás napadla první myšlenka vydat 
knihu?
A víte, že ani nevím. Byl to takový při-
rozený vývoj. Pomalý. Přestože doba je 
uspěchaná. 
Dneska v době prvního rozhovoru nad 
tématem knížky je mi téměř pětačtyři-
cet ... 
Přibližně kolem třicítky jsem přestal „vy-
hazovat“ básničky a tušil, že některé z 
nich by mohly být zajímavé nejenom pro 
mě a nejbližší okolí. Přibývaly fotky, od 
roku 2005 také výstavy ... Čas to všechno 
proséval. To, co mu odolalo, mi přirostlo 
k srdci. Chtěl jsem, aby si lidi mohli od-
nést něco z výstavy. Vadila mi představa, 
že dílka spolyká čas ... Tam někde je ta 
první myšlenka na knížku.
Kde jste bral náměty a inspiraci?
Všude kam se podíváte. Nevím, kdo to 
stvořil. Příroda? Všechno kolem nás má 

svoji duši, atmosféru. Vnímat a sdělit je 
potom základní schéma umění.
Jak Vás napadla myšlenka spojit fotogra-
fie s poezií?
Některé z mých fotek mě inspirovaly k 
básni. Odhadem tak před deseti-patnác-
ti lety. 
Od té doby jsem směřoval ve své tvorbě 
k fotopoezii. Báseň je svým způsobem 
obraz a obraz může být básní. Básník 
sděluje slovy příběh, pocit nebo názor. 
To vše lze i namalovat. Potíž je v tom, že 
někteří z nás obraz, někdy i báseň, nepo-
chopí. To v žádném případě nemyslím ve 
zlém. Životní zkušenost autora se zkrát-
ka nemusí potkat s životní zkušeností 
publika. Kombinace fotografie s básní
je v mých očích určitou „pojistkou“, že k 
omylu nedojde. To je praktická stránka 
věci. Přesto ji nelze brát absolutně. Sou-
časné zobrazení fotografie s básní přiná-
ší totiž nové roviny pocitů i výkladů pro 
jednu i druhou formu umění. Dobrá fo-
topoezie je celek, který stojí za to vidět, 
číst, vnímat. Je dobrou formou, která 
prospívá poezii i fotografii.
Jste lékařem – neurologem, jak je mi 
známo, kromě fotografování a poezie je 
Vám blízká i hudba, neuvažoval jste ně-
kdy změnit povolání?
Čekal jsem, že tahle otázka přijde. Po-
kusím se o stručnou odpověď. Coby 
svobodný, kolem dvaceti, našel jsem na 
hradeckém nádraží fotku hezký holky. 
Na rubu bylo napsáno: „Momentálně tě 
miluju“. Čas od času tahle slova pronesu 
a nebývají pochopena.  Jak můžeš říct 
„momentálně?“, snad „navždycky“ nebo 
tak něco, v podobném smyslu ... Ale já 
opravdu nevidím důvod proč říkat na-
vždycky. Člověk není pánem osudu. Na 
Vaši otázku mohu proto říct jenom násle-
dující: „Momentálně je medicína víc než 
umění“. Ptáte se proč? Umění pracuje v 
jiných kulisách stále se stejnými pocity. S 
láskou, nenávistí, radostí, žalem, něhou, 
hrubostí ...  Všechny pocity, o kterých 
umění promlouvá a které „zobrazuje“, tu 
už byly. Medicína je vědou a věda nás tu 
a tam vede do neznáma. Já mám doma 
turistických map dost, ale cest mimo 

značku jsem podnikl jenom pár. Přesto 
tyhle cesty patřily téměř vždycky mezi ty 
nejlepší. 
Čekal jste tak velký zájem o Vaši knihu?
Upřímně řečeno – věděl jsem, že tato for-
ma sdělení je v české literatuře vzácná a 
kniha kombinující street art s fotopoezií 
chybí úplně. Nevím, jestli jsem to čekal. 
Byl jsem zvědavý, jak to přijmou lidi.
Uvažujete o další podobné knize?
To je asi tak. V současné chvíli cítím po-
vinnost vůči knížce „Napsala jméno svý 
na zdi“. Chtěl bych pomoci v tom, aby 
našla cestu k těm pravým lidem. Pokud 
tedy najdu při svém zaměstnání čas, vě-
nuji jej besedám o této knížce. Dalším 
faktem je, že se nerad pouštím do věcí, 
které jsou si podobné. Nevím. Materi-
ál na další knihu fotopoezie už nějaký 
mám. Tak třeba časem přijde inspirace, 
která by z následující knížky udělala své-
bytnou osobnost, nikoli jenom dvojče ...
S autorem knihy „Napsala JMÉNO svý NA 
ZDI“ Juliem Šimko hovořila Petra Celle-
rová.

Ohlas čtenáře na knihu „Napsala JMÉNO 
svý NA ZDI“
Záliby, zájmy nebo chcete-li koníčci, vět-
šinou člověka nejen duševně a fyzicky 
obohacují, ale často otevírají okolí i jeho 
duši. Skryté já, které je většinou ukryto 
za slupkou profese. Někdy i ukazují, jak 
by svět mohl vypadat, kdyby nebylo zla, 
nenávisti, neřesti. Kdyby se lidé zbavili 
všeho, co jim život ztrpčuje. Kdyby se k 
přírodě chovali ohleduplně, kdyby...
Trochu ideální představa. Těch „kdyby“ 
jsem v knize fotopoezie s názvem „Na-
psala JMÉNO SVÝ na ZDI“ týnišťského 
lékaře MUDr. Julia Šimka našel mnohem 
víc. Zaujme čtenáře nejen básněmi, nad 
kterými se musíte zamyslet, ale i zajíma-
vými fotografiemi, kvalitní úpravou a
tiskem. 
Ing. Miroslav Cibula

(Pozn. redakce: Kniha je k dostání v knih-
kupectví v Turkově ulici v Týništi nad 
Orlicí, více informací naleznete na www.
julek.cz)

Víte, že už 23 let cvičíme jógu v Týništi? 
Přidejte se k nám každé úterý v 19:00 hod. v ZUŠ. 

Budete vítáni.
                                  

Naďa Příhodová
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SLÉVÁRENSTVÍ A MODELÁŘSTVÍ NA TÝNIŠŤSKU 

V lednovém čísle týnišťského Zpravoda-
je jsem napsal o tom, že jsem zapomněl 
na děvčata ze sekretariátu vedoucího 
provozu. Dnes se musím přiznat, že jsem 
také částečně zapomněl na dva kolegy, 
o kterých jsem se chtěl zmínit již dříve.
Jedná se o Jirku Beka a Jardu Šedu. Jardu 
Šedu jsem vzpomenul v prosincovém 
čísle, kdesi uprostřed stránky v souvis-
losti s dispečerskou prací ve výrobním 
středisku. O obou výše jmenovaných 
se zmíním dnes v souvislosti s dlouho-
dobým plánováním. Oba byli podřízeni 
panu Otovi Pilnému.
Jirka Bek přišel do slévárny z dispečer-
ského oddělení strojírenského provo-
zu a ve slévárně začal plánovat výrobu 
odlitků pro vlastní podnik – strojírna a 
závod Kostelec nad Orlicí. Pracoval dlou-
ho v dispečerském útvaru na dlouhodo-
bém plánování. V jisté době onemocněl 
kardiovaskulární chorobou a po návratu 
do práce pracoval v technologii slévárny 
jako přípravář podkladů pro zavádění 
výpočetní techniky.
Jarda Šeda přišel do slévárny jako vo-
ják základní vojenské služby vykonat 
takzvanou náhradní vojenskou službu. 
V určitém čase odešel „odkroutit“ vojnu 
k vojenskému útvaru. Po vojně se vrátil 
zpět do slévárny a věnoval se dispečer-
ské činnosti obecně a byl duší zavádě-
ní výpočetní techniky pro dispečerské 
řízení a zpracování mezd ve spolupráci 
s výpočetním střediskem podniku. Ško-
da, že Jarda Šeda se záhy osamostatnil 
a zorganizoval výrobu odlitků lehkých 
slitin v bývalém zemědělském družstvu 
v Lupenici. Nyní pracuje v hliníkárně v 
Modřicích u Brna.
Spolupráce slévárny s konstrukcí stavů.
Závod Týniště nad Orlicí měl poměrně 
rozsáhlou vývojovou základnu – kon-
strukční oddělení. Konstruktéři vymysleli 
stroj a ten tvoří zčásti také odlitky. Vzhle-
dem k tomu, že některé odlitky byly kon-
strukčně náročně a slévárensky obtížně 
vyrobitelné, scházeli se technologové 
slévárny s konstruktéry a přemýšleli spo-
lečně, jaká bude konstrukce součásti 
s ohledem na funkčnost ve stroji a co 
bude nejvhodnější pro modeláře a slé-
vače. Po diskusi technolog – konstruktér 
byly vyrobeny modely, zkušební odlitky 
a zavedena sériová výroba.
Chtěl bych čtenářům Zpravodaje sdělit, 
že sériově vyrábět bočnice hydraulic-
kých tkalcovských stavů byl někdy oří-
šek. Jednalo se o součást hmotnosti cca 

120 – 150 kg, tloušťky stěn 8 – 10 mm s 
mnoha otvory, náboji či žebry. Celková 
plocha bočnice se blížila ploše 1,0 m2. 
Dodržet rovinnost takovéto součásti, 
aby „vycházelo“ opracování, byl někdy 
kumšt. Vždyť jsme bočnici někdy de-
formovali tryskáním a poté jsme ji zase 
tryskáním rovnali. Kontrolou bočnic se 
velmi zabýval Standa Sýkora z Třebecho-
vic pod Orebem, a když vzal do ruky mě-
řidlo rovinnosti, nebylo zodpovědným 
do smíchu.
Spolupráce s konstruktéry v Týništi byla 
fajn, rád vzpomenu na Honzu Suka, 
Zdeňka Karáska, Ivana Koláčného, Ton-
du Marka, Jardu Jindru, Pepu Hudečka, 
Pepu Pařízka a Karla Nováčka a mnoho 
dalších. Zase jsem, možná, na někoho 
zapomněl.
Spolupráci s konstruktéry Elitexu jsme 
řešili běžně, měli jsme k sobě blízko. 
Svízelnější spolupráce byla s externími 
zákazníky a ještě svízelnější se zákazníky 
zahraničními. U zahraničních zákazníků 
jsme museli dodržovat předepsané pod-
mínky a někdy jsme „pohořeli“.
Dosud jsem mluvil hodně o technologii 
výroby odlitků, to znamená o tvaru, roz-
měrech, ploše, váze. Ale odlitek byl odlit 
z tekuté šedé litiny a způsob či rychlost 
ochlazování při tuhnutí a chemické slo-
žení – to jsou důležité atributy materiálu 
na celkovou kvalitu. Tyto problémy řešili 
mládenci z výrobní metalurgie společně 
s provozní chemickou laboratoří a tavír-
nou a výrobním střediskem, kde odlitek 
vznikal.
Spolupráce se slévárnami v ČR.
Ve druhé polovině dvacátého století bylo 
ve Východočeském kraji 31 sléváren, po-
kud nerozlišuji druhy odlévaného kovu. 
Jen GŘ Elitex mělo ve Východočeském 
kraji provozy v Týništi nad Orlicí, Hnát-
nici, Lomnici nad Popelkou a Červeném 
Kostelci.
Pracovníci slévárny v Týništi spolupraco-
vali prakticky se všemi slévárnami ve Vý-
chodočeském kraji, samozřejmě s těmi 
většími více. Slévárny v kraji pokrývaly 
prakticky všechny druhy odlévaných 
kovů – od lehkých kovů přes barevné 
kovy, šedou či temperovanou litinu či 
litou ocel. Provozy pokrývaly kusovou 
výrobu i výrobu hromadnou v různých 
váhových kategoriích.
Ve většině případů měly slévárny vlast-
ní modelárny, dřevo či kovo, a pokud 
slévárna modelárnu neměla, měla as-
poň člověka či skupinu řemeslníků pro 

údržbu modelových zařízení. Jakési sa-
mostatné postavení měla modelárna v 
ZVÚ Hradec Králové, která byla poměrně 
velká a v době své existence byla propa-
gátorkou nových technologií v modelár-
nách.
Spolupráce sléváren v té době byla pod-
porována českou vědeckou technickou 
společností, konkrétně slévárenskou 
společností. V rámci slévárenské spo-
lečnosti jsme v osmdesátých letech 20. 
století udělali průzkum a zjistili jsme, že 
ve 20. století bylo ve Východočeském 
kraji 72 sléváren a že se odlévaly i zvo-
ny – v Pardubicích. Spolupráce sléváren 
byla velmi čilá a spočívala v předávání 
technických zkušeností. Třeba také tak, 
že zařízení v Týništi nad Orlicí vyřazené 
bylo použito v ČKD Hradec Králové. Spo-
lupráce neznala hranice krajů či národů, 
takže jsme také spolupracovali s Ostra-
vou i Košicemi.
Závěrem bych chtěl zmínit jednoho 
modeláře, který byl nejen modelář hla-
vou, byl také konstruktér a měl prima 
nápady, které se snažil uplatňovat ve 
svém koníčku. Byl závodníkem motokár. 
Dokázal vymyslet blok motoru, potom 
vyrobit model a zrealizovat výrobu. A 
jemu ty motory fungovaly. Jmenoval se 
Jirka Marčík a bohužel, jeho koníček se 
mu stal osudným. Zemřel velmi mladý. 
Vzpomínám na spolupráci s ním a řeči, 
které jsme spolu vedli.
Šest měsíců jsem se snažil lidem, které to 
zajímalo a kteří s prací ve slévárně spojili 
svoje životy, říct, jak to třeba taky bylo a 
připomenout, že to nebyla jen tvrdá prá-
ce v obtížných podmínkách.
Samozřejmě bych mohl pár pokračování 
ještě uvést, ale věřím, že povídání bylo 
dostatek a byl bych nerad, aby začalo 
nudit. Možná někdy napíši, jak a kdy byla 
slévárna rekonstruována, hlavně tech-
nologie výroby – technologická zařízení 
a kdo se o to zasloužil. On ten čas tak utí-
ká, že nevím, jak dlouho si ještě budeme 
pamatovat a jak to vlastně tenkrát bylo.
Omlouvám se všem, pokud jsem něko-
ho opomenul, ale při psaní jsem měl na 
mysli všechny.
Přeji vám mnoho štěstí.

Dokončení.

Dan.



SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY

Zastavení č. 10 
Dům čp. 87 – „Baťovna“

Dnes se při svých toulkách městem vrátíme znovu na 
Mírové náměstí, na rohovou parcelu při výjezdu do Tur-
kovy ulice, kde se v roce 1936 rozhodli postavit svůj dům 
manželé Doležalovi. Na tomto místě stál starý dřevěný 
dům s barokovou, mansardovou střechou (nejprve Fé-
glovo mydlářství, poté Benešův obchod s látkami a na-
konec Mrázův obchod s oděvy), který byl zbořen v čer-
venci 1936, aby uvolnil místo novostavbě. Ve stejném 
měsíci manželé Doležalovi požádali o stavbu dvoupat-
rového obchodního a obytného domu. Povolení stavby 
bylo vydáno 15. července a 4. srpna stavební komise 
vytyčila přesnou regulační čáru domu, která nesměla 
být při výstavbě překročena, protože dům sousedí v za-
táčce se silnicí, která v době výstavby byla silnicí státní. 
Stavbu dvoupatrového podsklepeného domu realizo-
val stavební podnikatel Jaroslav Vašata, architekt a sta-
vitel v Týništi nad Orlicí. Jednalo se v té době o moderní 
dům členitého půdorysu, za využití betonových kon-
strukcí. Dům byl stavebně dokončen 15. června 1937. 
Po dokončení obsahoval v přízemí dva obchody a byt, v 
prvním patře dva byty a ordinaci a v druhém patře dva 
byty. Zajímavostí tohoto domu určitě je, že už od roku 
1937 je obchod v domě využíván jako prodejna obuvi 
firmy BAŤA, a.s., Zlín, přičemž druhý menší obchod byl
využíván jako správkárna obuvi. Obchod s obuví přežil 
v domě pod státním podnikem celé období socialismu 
a i nyní, v roce 2012, je zde stále soukromá prodejna 
obuvi. V domě čp. 87 se budou boty tedy letos prodá-
vat 75 let.

Text Štěpán Tomašík
Foto Libor Koldinský
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Roubené Brandejsovo pekařství 1890, dnes levá polovina polikliniky, vedle domek mydláře Fégla, později Baťovna

Novostavba Doležalova domu - Prodejna obuvi BAŤA 1937

Baroková mansarda Benešova obchodu s látkami - rok 1922

Bourání Mrázova módního závodu v červenci 1936

PRODUKČNÍ STUDIO
D-Credit s. r. o.

www.d-credit.cz

Videoslužby: 
 - reportáže
 - dokumenty
 - instruktážní filmy
 - reklamy
 - svatby
 - konference

Zpracování Vašeho domácího videa
Přepis VHS na DVD

...Vaše sny měníme ve skutečnost!!!

D-Credit s. r. o.
Jan Dušek

775 78 71 96
dusek@d-credit.cz
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Tak jako minulý rok přicházíme i v tom letošním roce informo-
vat naše spoluobčany a možná se i tak trochu pochlubit tím, 
jaký byl rok 2011 v Křivicích, co se odehrálo, jak jsme se měli 
a co jsme dokázali. V průběhu roku se uskutečnilo několik za-
jímavých akcí, které jistě stojí za zmínku. Hned v lednu 2011 
obohatily naši duši „Kolednice“ svým vystoupením v místním 
kostele sv. Vavřince. Zcela oproštěni od předvánočního shonu 
jsme si vyslechli ty méně známé a společně si zazpívali ty zná-
mější koledy a lidové písně. Členkou tohoto pěveckého usku-
pení je i občanka Křivic, paní Petra Ptáčková. Vedle tradičního 
karnevalu v měsíci únoru a velikonočního koledování jsme na 
jaře sázeli stromy. Před hřbitovní zdí byly za aktivní účasti dětí 
a jejich rodičů zasazeny dva javory, další stromy a keře pak na 
dětském hřišti. Pan Josef Máslo, odborník na zeleň, obohatil 
výsadbu stromů krátkou přednáškou o stromech a celkově o 
významu péče o přírodu. V létě jsme pak stromy pravidelně 
zalévali, aby naše úsilí nezhatilo letní horko. 
V červnu se konal dětský den, tentokrát s podtitulem „Velký 
krabicový den“. Paní Jitka Mašková zorganizovala a spolu s 
dalšími rodiči připravila pro děti zábavné soutěžní disciplíny, 
ve kterých hrály hlavní úlohu krabičky a krabice všech velikos-
tí. Krabice jsme skládali do vysokých komínů, po krabicových 
kartonech jsme skákali, krabicemi jsme házeli, tvořili jsme z 
krabic roboty..... prostě jsme si všichni užili spoustu legrace. 
Mezi neméně zajímavé akce patřilo podzimní vaření švest-
kových povidel, které bylo korunováno vystoupením vokální 
skupiny „Yellow Sisters“. Koncert se uskutečnil v místním kos-
tele sv. Vavřince, hojná účast byla dokladem toho, že kulturní 
život v Křivicích má vzrůstající charakter.

A jak jsme naši obec zvelebili? V loňském roce jsme se zaměřili 
na částečnou rekonstrukci budovy bývalé školy, tedy konkrét-
ně na tu část, kde se konají volby, kde ženy pravidelně cvičí 
a kde se také odehrávají nejrůznější akce především pro děti. 
V obecní místnosti bylo vybudováno sociální zařízení, dosta-
li jsme malou kuchyňku, nové vstupní i vnitřní dveře, obecní 
místnost byla vymalována.  Také jsme si vybrali firmu, která
naše dětské hřiště vybaví novým altánem s několika herními 
prvky pro děti. Instalace tohoto altánu proběhne na jaře 2012. 
Pomyslnou třešničkou na dortu v závěru roku 2011 byla sku-
tečnost, že jsme dostali světelný řetěz na ozdobu vánočního 
stromu v Křivicích, o což jsme již dříve usilovali. Žádná men-
ší či větší investice by neproběhla bez vynikající spolupráce s 
panem starostou, s dalšími zástupci města Týniště nad Orlicí 
a pracovníky Městského úřadu. Tímto všem děkujeme a této 
spolupráce si velmi vážíme. Na závěr bych chtěla jen krátce 
zmínit, že tak jako minulý rok i letos se bude pravidelně schá-
zet osadní výbor společně s dalšími spoluobčany, kteří se zají-
mají o dění v obci, a to vždy první středu v měsíci v 18 hodin v 
budově bývalé školy.
Krásný a úspěšný rok 2012, hlavně hodně zdraví a štěstí všem 
přeje

Bc. Jaroslava Kociánová, členka osadního výboru Křivice

Fotografie z akcí v Křivících si můžete prohlédnout na protější
straně.

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM V KŘIVICÍCH

Mladý týnišťský big band vystoupil 
na Mezinárodním jazzovém festivalu 

v Budapešti 

Rok 2011 byl pro Mladý týnišťský big 
band více než úspěšný. Po řadě jarních 
koncertů zakončených vítězstvím na 
Mezinárodním hudebním festivalu 
Česká Kamenice – Děčín – Bad Schan-
dau a po vyčerpávajícím posledním 
červnovém víkendu, kdy se v sále týnišť-
ské ZUŠ „rodilo“ nové CD big bandu, 
uzavřela kapela v čele s kapelníkem 
Pavlem Plašilem sezónu vystoupením 
na Mezinárodním jazzovém festivalu v 
Budapešti. Na budapešťský festival ne-
byl big band pozván náhodou. Shodou 
okolností právě v Děčíně byl vystoupení 
kapely přítomen i jeden z hlavních or-
ganizátorů dnes již tradičního festivalu 
konaného v maďarské metropoli od 

roku 2001. Následovalo pozvání a pří-
pravy na cestu. Na třídenním zájezdu ve 
dnech od 25. do 27. listopadu se kapela 
stačila představit na podiu jednoho z 
budapešťských koncertních sálů, sezná-
mit se typickou maďarskou gastrono-
mií, prožít si atmosféru adventních trhů 
v centru města a okusit pravé lázně, 
které jsou po desetiletí vyhledávanou 
turistickou atrakcí. 
V sobotu 26. listopadu čekalo kapelu 
večerní vystoupení před plným sálem. 
Předskokany jí byly kapely z měst 
Budapešti, Debrecínu, Szombathely a 
Szekszárdu. Po vystoupení našeho big 
bandu uzavíral festivalový večer už jen 
big band ze slovinského města Krško. 
Hráči Mladého týnišťského big bandu 
předvedli vynikající a velmi dynamické 
vystoupení. Hru doplňovali tradičními 
a osvědčenými tanečními kreacemi a 

nebáli se improvizovat, aby budapešť-
ské publikum dostali do varu. To se 
jim povedlo, sólové improvizace hráčů 
a pěvecké výkony Martina Růži byly 
odměňovány bouřlivým potleskem. Po 
poslední skladbě tleskalo kapele a ka-
pelníkovi Pavlu Plašilovi nadšené obe-
censtvo vestoje. Podle slov všech, kteří 
se zájezdu zúčastnili, bylo vystoupení 
skvělou zkušeností a příležitostí zvidi-
telnit sebe a samozřejmě město Týniště 
nad Orlicí. Rádi bychom touto cestou 
ještě jednou poděkovali za finanční
podporu, díky které mohla týnišťská 
kapela rozdávat radost z jazzové hudby 
i za hranicemi naší republiky. Dík patří 
především Městu Týniště nad Orlicí a 
cestovní kanceláři CK Alpin – Tour, s. r. o.  

Tomáš Kupka

BIGBAND SBÍRÁ ÚSPĚCHY V ZAHRANIČÍ

Sledujte oficiální internetové stránky Mladého týnišťského bigbandu

www.mtbb.cz
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