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Začátek dubna v Týništi
ve znamení očekávání jara!

52. ročník
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Usnesení č. 53
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 25.02.2013

A) Schvaluje
1. Úpravu jízdního řádu MHD.
2. Převod finančních prostředků ve výši 21 858
Kč z investičního fondu ZŠ na nákup příslušen-
ství k myčce a uvolnění finančních prostředků
ve výši 50 000 Kč z fondu odměn na pokrytí 
mezd nepedagogickým pracovníkům pro ZŠ 
Týniště nad Orlicí.
3. Hospodářský výsledek GC Týniště nad Orlicí 
a ukládá zisk ve výši 14.381,70 Kč převést na 
rezervní fond.
4. Mzdový limit pro Geriatrické centrum Týniš-
tě nad Orlicí ve výši 8 059 091 Kč. O případném 
navýšení mzdových prostředků z rozpočtu 
města bude případně rozhodnuto na základě 
objektivních podkladů v září 2013.
5. Výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola – Město za rok 2012 ve 
výši 31 901,81 Kč a jeho převedení do rezerv-
ního fondu.
6. Odpisový plán příspěvkové organizace Ma-
teřská škola – Město na rok 2013 ve výši 22 
169,00 Kč.
7. Výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola – U Dubu za rok 2012 ve 
výši 16 403,37 Kč a jeho převedení do rezerv-
ního fondu.
8. Odpisový plán příspěvkové organizace Ma-
teřská škola – U Dubu na rok 2013 ve výši 11 
256,00 Kč.
9. Odpisový plán příspěvkové organizace Zá-
kladní škola na rok 2013 ve výši 127 044,00 
Kč.
10. Výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Základní umělecká škola za rok 2012 ve 
výši 91 354,45 Kč a jeho převedení do rezerv-
ního fondu.
11. Odpisový plán příspěvkové organizace Zá-
kladní umělecká škola na rok 2013 ve výši 23 
000,00 Kč
12. Účetní závěrku příspěvkové organiza-
ce Základní umělecká škola sestavenou k 
31.12.2012.
13. Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Služby města sestavenou k 31.12.2012.
14. Výsledek hospodaření příspěvkové or-
ganizace Služby města za rok 2012 ve výši 
18,995,88 Kč a jeho převedení do rezervního 
fondu.
15. Kronikáře p. Bohuslava Forejtka. 

B) Zamítá
1. Prodej i dlouhodobý pronájem části pozem-
ku p. č. 1728/2 v Týništi nad Orlicí za účelem 
využívaní tohoto místa k parkování.
2. Návrh PPT Plzeň na uzavření smlouvy o ná-
jmu infrastruktury pro dodávku tepla koneč-
ným odběratelům po dobu 5 let bez výběro-
vého řízení.

C) Bere na vědomí   
1. Zprávu Policie České republiky o bezpeč-
nostní situaci za II. pololetí roku 2012 v kata-
stru města Týniště nad Orlicí.

2. Zápis z porady komise školství a kultury 
MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 11.02.2012.
3. Zprávu z veřejnoprávní kontroly ZŠ Týniště 
nad Orlicí - náprava  nedostatků.
4. Informaci o drogové situaci dle uzavřené 
smlouvy „Terénní program pro oblast Týniště 
nad Orlicí“.
5. Současný stav návrhu rozpočtu na rok 
2013.

D) Ukládá
1. Zařadit do návrhu rozpočtu 2013 následu-
jící příspěvky: Osadní výbor Křivice 10 000 Kč, 
Sportovní  klub Týniště nad Orlicí 1 970 000 
Kč, Český svaz chovatelů 10 000 Kč, TJ Sokol 
Křivice, o.s. 40 000 Kč, Občanské sdružení „Za 
rozvoj  Petrovic“ 10 000 Kč, Sdružení obrany 
spotřebitelů Královéhradeckého kraje 1 000 
Kč, Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s., 
15 000 Kč, Klub dětí a mládeže Hradec Králové 
5 000 Kč. T: příprava rozpočtu 2013 Odpovídá 
Ivana Oubrechtová
2. Starostovi a místostarostovi města jednat 
ve věci stížnosti na ředitelku MŠ – Město  T: 
10.3.2013 Odpovídá: Ing. J. Matička
3. Starostovi města odpovědět ve věci po-
domního prodeje panu Zdeňku Bláhovi. T: 
28.02.2013  

Usnesení č. 54
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 11.03.2013

A) Schvaluje
1. Zřízení venkovní zahrádky u domu čp. 180 
v Týništi nad Orlicí z důvodu otevření provozu 
pizzerie. Podmínkou je zachování minimální 
šíře průchodu 120 cm mezi hranicí zahrádky a 
komunikací. Detaily budou upřesněny na mís-
tě s vedoucím odboru správy majetku.
2. Vítěze výběrového řízení na dodavatele 
zemního plynu pro Město Týniště nad Orli-
cí, firmu Centropol Energy, a. s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
3. Účetní uzávěrku příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola – U Dubu sestavenou k 
31.12.2012.
4. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace 
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí sesta-
venou k 31.12.2012.
5. Odpisový plán příspěvkové organizace dům 
dětí a mládeže na rok 2013 ve výši 15 723,00 
Kč.
6. Odpisový plán příspěvkové organizace 
městská knihovna na rok 2013 ve výši 16 280 
Kč.
7. Odpisový plán příspěvkové organizace služ-
by města na rok 2013 ve výši 530 340 Kč.
8. Odpisový plán příspěvkové organizace kul-
turní centrum na rok 2013 ve výši 3 960 Kč.
9. Limit mzdových prostředků pro příspěvko-
vou organizaci služby města na rok 2013 ve 
výši 3 423 000 Kč.
10. Limit mzdových prostředků pro příspěvko-
vou organizaci městský bytový podnik na rok 
2013 ve výši 1 151 500 Kč.
11. Limit mzdových prostředků pro příspěvko-
vou organizaci kulturní centrum na rok 2013 

ve výši 764 160 Kč.
12. Směrnici města Týniště nad Orlicí č.2/2013 
– Rozpočet. 
13. Poskytnutí odměn dárcům krve formou 
poukázek k odběru zboží v lékárně v hodnotě: 
80 odběrů: 500 Kč, 40 odběrů: 350 Kč, 20 od-
běrů: 250 Kč. Slavnostního předání se zúčastní 
MUDr. Otava Josef.

B) Bere na vědomí   
1. Návrh městské policie na instalaci kamero-
vého systému. RM se k tomuto návrhu vrátí v 
průběhu roku s případným zařazením do roz-
počtu.
2. Zamítnutí dotace prostřednictvím MAS nad 
Orlicí na zateplení domku MC Ratolest a uklá-
dá převézt sumu 400 000 Kč do rozpočtové 
rezervy.
3. Zápis z 21. jednání Finančního výboru Za-
stupitelstva města Týniště nad Orlicí.
4. Dopis pana Jiřího Nováka ve věci přehrabo-
vání odpadků na sídlišti U Dubu. Rada města 
o vydání vyhlášky v této záležitosti neuvažuje 
a v případě znečišťování okolí kontejnerů do-
poručuje volat městskou policii.

C) Ukládá
1. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 pro 
Občanské sdružení Medinform 5000 Kč, TJ So-
kol Křivice 60 000 Kč, Sportovní klub Týniště 
nad Orlicí 10 000 Kč. T: jednání ZM O d -
povídá: Ing. J. Paštika 
2. Zařadit do návrhu  rozpočtu na rok 2013  
schválení finančního příspěvku pro MAS nad
Orlicí ve výši 20 Kč/občan na období jednoho 
roku.  T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
3. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku 
672/2 o rozloze 4 m2 pro *** za cenu 250 Kč/
m2 + poplatky s tím spojené. Dle GP 1570-
7786/2013. T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. 
Paštika
4. RM byla seznámena s nabídkou SCOLAREST 
na provozování školní jídelny a ukládá 
MUDr. Otavovi jednat v této záležitosti s ředi-
teli ZŠ a MŠ. T: 31.03.2013 Odpovídá: MUDr. J. 
Otava
5. Projednat v ZM hospodaření města za rok 
2012, účetní uzávěrku města sestavenou k 
31.12.2012, rozpočtový výhled města na roky 
2013 – 2016, návrh rozpočtu města na rok 
2013.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
6. RM projednala obsah zápisu  KV ze dne 
25.02.2013  a ukládá zařadit tento bod do pro-
gramu jednání ZM. T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing. J. Paštika
7. Projednat v ZM záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 560/4 v k.ú. Petrovice nad Orlicí o 
výměře 63 m2 pro RWE  Distribuční služby, 
s.r.o., za cenu 250 Kč/m2 + poplatky. T: jednání 
ZM  Odpovídá: Ing. J. Paštika
8. Pozvat na jednání ZM pana Jiřího Beránka, 
Josefa Drozdíka a Jindřicha Wimmera, kde 
mohou požádat, aby je zastupitelé města zvo-
lili a získali mandát přísedících Okresního sou-
du v Rychnově nad Kněžnou.  T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. J. Paštika
9. Provést nezbytné opravy a revize dětských 

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Kdo se směje naposled ...

Pro nadcházející 
měsíc, který za-
číná oním dnem 
vtipálků, jsem 
si vybral něko-
lik úsměvných 
témat, která se 
na první pohled 
mohou čtenáři 
jevit jako aprílový 
vtip. Není tomu 

tak přátelé, uvidíte sami. Jelikož trpím až 
chorobnou představivostí, musím začít 
tím nejbizarnějším.
Četl jsem o filutech, kteří lákají klienty na
zdánlivě nízké úrokové sazby u neban-
kovních úvěrů. Je to vskutku příšerná 
drzost, jelikož ve skutečnosti za rok pře-
kračují tisíc i více procent. V textu byla 
popisována společnost, která za poskyt-
nutý úvěr požaduje neuvěřitelný roční 
úrok 23 tisíc procent. Ano, nešálí vás 
zrak. Ani já si to neuměl představit a ne-
věřil jsem vlastním očím, co ti ničemové 

dokážou vymyslet. Využívají skutečnos-
ti, že mnoho lidí vůbec nečte smlouvy, 
které pak podepisuje. Klienty lákají na 
zdánlivě nízké úroky tučně uvedené a 
nepřehlédnutelné. Ty však platí pouze v 
případě, že dlužníci splatí úvěr do dvou 
třech týdnů, což bývá ve smlouvách na-
psané nečitelným, miniaturním písmem, 
pomalu písmem znakovým, Braillovým. 
Po uplynutí roku už jde o tisícinásobky 
vypůjčené sumy, které už ale nedokáže 
splácet nikdo a dlužníkova nemovitost 
či jiný majetek končí v dražbě. Zájemci 
o „rychlé peníze“ bývají často ve složité 
finanční situaci, ale čerpáním takového
úvěru se jejich životní podmínky ještě 
dramaticky zhoršují a každým dnem se 
neuvěřitelným způsobem zvyšuje jejich 
dluh a spolu s ním i nebezpečný stres. 
Je třeba být ostražitý. Jedině tak se mů-
žete vyhnout dramatickým situacím, do 
kterých se můžete dostat pouze vlastní 
nepozorností. Konec mudrování, abych 
nevypadal moc přechytrale, ať se taky 
trochu pobavíme. Koukneme se na jiné 
šizuňky, kteří mají alespoň smysl pro hu-

mor. Ale i tady tak nějak platí pověstné, 
že kdo se směje naposled ...
Dostala se mi do ruky tisková zpráva 
Sdružení Spotřebitel net, které varuje 
všechny spotřebitele před uzavřením 
kupní smlouvy na pozemek na Měsíci 
na stránkách dodavatele, to je Galak-
tické agentury, s.r.o. Již samotný název 
obchodní firmy mě poměrně pobavil
a hned jsem si celou situaci do detailu 
představil. Viděl jsem před očima, jak u 
nich sedím v koženém křesle a s vesmír-
ným makléřem (měl na sobě skafandr) 
vybírám parcelu na barák.
Sdružení Spotřebitel net používá pro va-
rování toto vysvětlení - Měsíc, popřípa-
dě jiná vesmírná tělesa (planety apod.), 
jsou mezinárodním prostorem dle tak-
zvané Kosmické smlouvy z roku 1967. Ji-
nými slovy si žádný stát nesmí přivlastnit 
Měsíc. Z toho samozřejmě vyplývá, že se 
ani žádná fyzická ani právnická osoba 
nemůže stát pravoplatným vlastníkem 
pozemku na Měsíci, protože vlastnictví 
jako takové je právo, které může exis-
tovat jen v rámci určitého státu, neboť 

hřišť, včetně úpravy na lanovém kolotoči U 
Dubu tak, aby mohl být provozován pouze 
za snížených otáček.  T: 31.3.2013 Odpovídá: 
Z. Hejna 

USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Týniš-

tě nad Orlicí konaného dne 18.03.2013

A) Revokuje
1. Body A7, A8  z  usnesení zastupitelstva měs-
ta č. 13 ze dne 10.12.2012.

B) Schvaluje
1. Prodej pozemku p. č. 241/4 o výměře 53 m2 
pod přístavbou domu na Mírovém náměstí 
č.p.  232,  v k. ú. Týniště nad Orlicí, za cenu 600 
Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené pro *** 
(dle GP 1558-200/2012).
2. Prodej pozemku pod garáží p. č. 2013/4 o 
výměře 26 m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
manžele *** za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s 
prodejem spojené. 
3. Prodej pozemku pod garáží p. č. 2015/47 
o výměře 20 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
manžele *** za 150 Kč/m2 + poplatky s pro-
dejem spojené.
4. Prodej lesních pozemků p. č. 1649/2 o vý-
měře 225 m2 a p. č. 1654/1 o výměře 552 m2 v 
k. ú. Týniště nad Orlicí pro manžele *** za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 9.009 Kč a po-
platky s prodejem spojené.
5. Prodej pozemku 672/2 o rozloze 4 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí pro manžele *** za cenu 
250 Kč/m2 + poplatky s tím spojené (dle GP 
1570-7786/2013).
6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 560/4 v 

k. ú. Petrovice nad Orlicí o výměře 63 m2 za 
cenu 250 Kč/m2 + poplatky, pod regulační 
stanici plynu.
7. Uzavření smlouvy s MAS NAD ORLICÍ na 
podporu jejich činnosti ve výši 120.000 Kč na 
rok 2013.
8. Smlouvu o zprostředkování pro p. Štěpána 
Tomašíka – Reality Rychnovsko na prodej po-
zemků na Podboří.
9.  Odůvodnění veřejné zakázky zadané v ote-
vřeném podlimitním řízení na akci „Výběrové 
řízení na dodavatele stavby: Rekonstrukce 
kulturního centra (domu) v Týništi nad Orlicí“.
10. Zadávací dokumentaci k významné veřej-
né zakázce zadané v otevřeném podlimitním 
řízení na akci  „Výběrové řízení na dodavate-
le stavby: Rekonstrukce kulturního centra 
(domu) v Týništi nad Orlicí“.
11. Hospodaření města za rok 2012.
12. Rozpočtový výhled na období 2013 až 
2016.
13. Rozpočet na rok 2013.
14. Závazné ukazatele rozpočtu „Návrh roz-
počtu na rok 2013“.
15. Dle svých kompetencí vyhrazených záko-
nem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, 
peněžitých a věcných darů dle návrhu roz-
počtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a 
právnických osobám, které jsou uvedeny v 
materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2013“ 
16. Účetní závěrku města za rok 2012.
17. Rozpočtová opatření k 18.03.2013.
18. Potvrzení mandátu přísedícího u okres-
ního soudu pro pana Jiřího Beránka a Josefa 
Drozdíka na základě žádosti Okresního soudu 
v Rychnově nad Kněžnou.
 

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu finančního výboru
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Informaci o průběhu pořízení územního 
plánu.
5. Informaci o možné opravě kanalizace a ČOV 
v letech 2013 – 2015.
6. Informaci o řešení dopravní situace v ulici 
Mostecká  x  Turkova.

D) Zamítá
1. Záměr koupit nemovitost č. p. 2 od majitele 
p. ***. 
2. Stavební uzávěru na dům č. p. 2 
3. Nabídku od paní *** na odkoupení pozem-
ku v prostoru bývalých jatek v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

E) Ukládá
1. Svolat veřejnou prezentaci rekonstrukce 
kulturního centra pro členy ZM, stavební ko-
mise a občany města za  účasti architekta Zíd-
ky. T: 10.4.2013 Odpovídá: Z. Hejna

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.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

91 let Karel Procházka
85 let Zdenka Cvejnová
 Zdeněk Horák
 Jaroslava Marčíková
80 let Václav Kubišta
 Marie Kopecká
 

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Liběna Drašnarová (69)

Jiřina Samková (89)
Věra Motyčková (90)

Jiří Praus
Eliška Šubrtová

VZPOMÍNKA

11.4.2013 by se dožil 
70 let pan 

Václav Vilímek 
z Petrovic.

Vzpomíná manželka a 
syn Václav

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občan-
ské záležitosti za pěknou kytičku a dárek k 
narozeninám.

Anna Burešová

Chtěl bych vyjádřit touto cestou poděkování 
za krásná přání a milé dárky k mému život-
nímu jubileu všem gratulantům, hlavně paní 
Švábové a Michálkové a dále všem členům 
výboru Českého Červeného Kříže.

Moc děkuji J. Bílek
 
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občan-
ské záležitosti, jmenovitě paní Sekyrové a 
paní Křišťanové za milé blahopřání, květiny a 
dárek k mému životnímu jubileu.

K. Kurka

Ráda bych poděkovala Městskému úřadu 
za pěkné blahopřání a dar. Zároveň děkuji 
členkám Sboru pro občanské záležitosti p. 
Matonohové a p. Šponarové za návštěvu, 
předání daru a příjemné posezení při příleži-
tosti mého životního jubilea.

DěkujI moc, Valentová

GERIATRICKÉ CENTRUM - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba v Týništi nad Orlicí funguje od roku 1990. V té době byla za-
městnána pod Okresním ústavem sociálních služeb jedna pečovatelka, která na-
vštěvovala seniory v jejich domácnostech. Po založení Geriatrického centra zde 
služba získala zázemí a organizačně funguje pod jeho záštitou. 
V současné době zajišťují péči o seniory a zdravotně postižené občany pečovatelky 
v regionu těchto obcí: Týniště nad Orlicí, Petrovice, Rašovice, Křivice, Štěpánovsko, 
ale také v Lípě nad Orlicí, Albrechticích a Žďáru nad Orlicí. V posledně jmenovaných 
obcích rozvoz obědů provozuje Domov důchodců Albrechtice, ostatní služby vyko-
návají naši pracovníci. 
Mezi poskytované úkony patří pomoc při osobní péči a hygieně, dovoz obědů, po-
moc při úklidu a údržbě domácnosti, zajištění nákupů a jiných pochůzek, doprovo-
dy (k lékaři, na úřady, na vycházku....), dohled (nad užitím léků, kontrola). Provozní 
doba služby je od 7.00 do 18.00 hodin ve všední dny, o víkendech od 7.00 do 15.00 
hodin. Tyto činnosti zajišťují zkušené a proškolené pečovatelky, proto můžeme po-
moci také rodinám, které v domácnosti pečují o těžce nemocného klienta upouta-
ného na lůžko, pokud rodina spolupracuje a zajistí dohled a podporu.
Služba se poskytuje podle individuálních potřeb klienta na základě uzavřené 
smlouvy. Úhrada za poskytované služby je stanovena podle aktuálního ceníku a 
využitých služeb. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na MÚ a v Geriatric-
kém centru.

Lýdie Plančíková

pouze stát garantuje vlastnické právo. 
A navíc předmět plnění musí být možný 
k dispozici. A jak bylo uvedeno výše, je 
dle současného mezinárodního práva 

objektivně nemožné pozemek na Měsíci 
vlastnit.
Jedná se samozřejmě o podvod a vy bys-
te se po tomto „životním obchodu z říše 

snů“ stali maximálně majiteli cáru papí-
ru vydaném touto pochybnou bandou 
loupežníků. Dále byste se určitě na zá-
kladě smluv nemohli ani domáhat svých 
vlastnických práv k vysněným metříkům 
čtverečným. Tedy, i kdyby v budoucnu 
bylo možné kolonizovat Měsíc či jiné pla-
nety, zvažte své rozhodnutí a nechtějte 
umanutě vše. Bylo by dozajista úchvatné 
hledět z vlastní terasy na místo, kde Neil 
Armstrong pronesl svoji památnou větu 
o velikosti kroku, ale váš krok by rozhod-
ně tak velký nebyl, byl by krokem do ... 
(nechám na domyšlenou). A jaké je tedy 
to důležité závěrečné vyústění i tohoto 
druhého případu? Smáli by se bohužel 
jen ti, co se smějí naposled.

Libor Koldinský
šéfredaktor

Foto: Týnišťská náhradní bankovka z 
roku 1849
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KULTURNÍ POZVÁNKY

koncert
Pátek 12. dubna, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

KOULE (premiéra)
Dnešního večera mezi vás vletí „Koule“ - autora Davida 
Drábka - v podání divadelní skupiny TEMNO a pod režijní 
taktovkou Evy Drábkové. Přijďte se pobavit, zamyslet, potěšit, 
rozněžnit ... jak chcete ...

Pátek 19. dubna, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

KOULE (1.repríza)
V představení vystoupí opět herci divadelní skupiny TEMNO.

divadlo
Neděle 14. dubna, 14: hodin, divadelní sál kulturního domu

Koncert komorních souborů a orchestrů ZUŠ
Na tomto koncertě se také představí žákyně tanečního od-
dělení. Kromě nich se veřejnosti představí soubory různých 
nástrojových obsazení včetně velkého dechového souboru 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 15. dubna, 18:00 hodin. sál ZUŠ

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

jiné akce
Neděle 28. dubna, 6:00 – 10:00 hodin, areál  Bobkárna

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

výstavy

2. - 4. dubna, vždy 09:00 až 17:00 hodin, 
divadelní šatna kulturního domu

Sběr ošacení
Pořádá ČČK Týniště nad Orlicí. 

Neděle 7. a 21. dubna, 14:00 hodin, 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.

pozvánka
Pozvání do Borohrádku

Klub důchodců Borohrádek vás zve do místního kina na Ne-
dělní odpolední čaje seniorů, které se uskuteční v neděli 7. 
dubna a 21. dubna, vždy od 14.00 hodin.
Občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje BLEK SKOTY.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Upozorňujeme občany, že první splátka 
za svoz komunálního odpadu je splatná 
do 30. dubna 2013. Roční sazba poplatku 
činí Kč 600,-  za osobu.

Poplatek je možno uhradit:

- hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Or-
licí ve dnech: pondělí od 7:30 – 11:30     a 
12:30 – 16:30 hod středa od 7:30 – 11:30     
a12:30 – 16:30 hod
- bankovním převodem na účet číslo: 19-
1240103329/0800 variabilní symbol - k 
doptání na kristakova@tyniste.cz,             
nebo na tel. čísle 494 337 353

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí 
na svém zasedání dne 10. 12. 2012 od-
souhlasilo zvýšení místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání odpadů. Od roku 2005 platná cena 
492 Kč byla zvýšena na 600 Kč za jednoho 
poplatníka.
Do každé domácnosti byl doručen infor-
mativní leták s vysvětlením, jaké okolnos-
ti město k zvýšení ceny vedly. Protože se 
k nám dostaly informace, že ne každý ob-
čan leták četl, dovolujeme si ve zkrácené 
formě dát text letáku ještě na vědomí.
Důvodem zvýšení poplatku nebylo v 

žádném případě zákonné uvolnění limi-
tu maximální výše poplatku z 500 Kč na 
1.000 Kč, ale následující skutečnosti.
Skutečné náklady na nakládání s odpa-
dy v roce 2011 činily 6.432.871 Kč mínus 
příjmy od f. EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASE-
KOL a EKOLAMP ve výši 1.155.233 Kč a 
při současném počtu poplatníků 6 559 je 
skutečná částka vydaná na jednoho po-
platníka 805 Kč.
Předpokládané náklady za nakládání s 
odpady v roce 2012 činí 6.576.000 Kč mí-
nus předpokládané příjmy EKO-KOM a 
výše jmenované, ve výši 1.008.000 Kč, což 
při stejném počtu poplatníků 6 559, činí 
849 Kč na jednoho poplatníka.
Z těchto uvedených skutečností jasně vy-
plývá, že zvýšení poplatku na 600 Kč na 
rok a poplatníka v žádném případě nepo-
krývá potřeby pokrytí nákladů na naklá-
dání s odpady ve městě a obcích. Rozdíl 
je doplácen z rozpočtu města. 
Obecně je možno konstatovat, že nej-
dražší je pro město nakládání se směs-
ným komunálním odpadem. Cesta k udr-
žení nebo omezení nárůstu současných 
nákladů je snížení produkce TKO a to kon-
krétně maximálním tříděním. Toho se dá 
dosáhnout pouze součinností města a je-
jich občanů. Město se stále snaží postup-
ně zdokonalovat podmínky pro možnost 

třídění odpadů. Je žádoucí, aby občané v 
maximální míře odpady třídili a využívali 
nabízených podmínek pro třídění. Napro-
sto špatnou myšlenkou občana je „Zvýšili 
jste poplatek, přestanu třídit!“. Tato cesta 
by vedla k zvyšování nákladů a pravdě-
podobně dalšímu následnému zvýšení 
poplatku za nakládání s odpady. 
Za každý vytříděný kilogram dostává 
město příspěvek od f. EKO-KOM a.s. Tyto 
peníze jsou následně plně použity na kry-
tí výdajů za nakládání s odpady města a 
celkové náklady jsou tak snižovány. V ce-
lorepublikové bilanci třídění odpadů je 
město Týniště nad Orlicí na předních mís-
tech, za loňský rok bylo oceněno malou 
křišťálovou popelnicí v soutěži vypisova-
né každoročně f. EKO-KOM, a.s. Občanům 
třídícím intenzivně odpady musíme touto 
cestou opět poděkovat a vyzvat i ty, kteří 
se ještě nezapojili, aby tříděním pomohli 
nejenom městu, ale především sami sobě. 
Vyzýváme vás, abyste tyto informace vzali 
jako reálná fakta, nad kterými se zamyslí-
te a která si při odhazování odpadů uvě-
domíte. Proto znovu vyzýváme „TŘIĎTE, 
TŘIĎTE, TŘIĎTE ODPADY!!! ŠETŘÍTE TÍM I 
VLASTNÍ KAPSU!!!“.
Městský úřad Týniště nad Orlicí
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

úterý 2. 4. od 17.30 hod.
TVOŘENÍČKO – HMYZÁCI Z BALÓNKŮ I.
Dílna vhodná pro děti s rodiči, technikou kašírování si připravíte zá-
klad těla libovolného hmyzího kamaráda a příště ho dozdobíte a 
namalujete. Cena 40 Kč.

pátek 5. 4. od 17 hod.
BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA 
Na stadionu se poběží náš tradiční velikonoční závod v několika ka-
tegoriích.  Startovné 10 Kč.

úterý 9. 4. a 23. 4.  od 17.30 hod.
úterní PEDIG
Přihlaste se předem! Pleteme vyplétaná dna, misky, košíky nebo co-
koliv jiného.  Cena 35 + spotřebovaný materiál.

středa 10. 4.  od 16 hod.
TURNAJ v LIGRETTU o ceny  
Startovné 20 Kč. Hru vás naučíme na místě.

středa 10. 4. 17 – 19 hod.
KERAMIKA pro dospělé  
Podvečerní tvoření pro zamazané ruce. 
S sebou: pracovní oblečení, 70 Kč na materiál a energii.

úterý 16. 4. od 17.30 hod.
TVOŘENÍČKO – HMYZÁCI Z BALÓNKŮ II. 
Dodělávání hmyzích kamarádů, barvení a doplňky. Cena 40 Kč.

středa 24. 4.  od 16 hod.
TURNAJ V OSADNÍCÍCH Z KATANU 
Startovné 20 Kč. Hru vás naučíme na místě. 

úterý 23. 4. od 15 hod.
DOPRAVNÍ ZÁVODY   
Místní kolo pro děti z Týniště a Albrechtic na hřišti AMK pod koste-
lem. S sebou: pití, helmu.

středa 24. 4. od 13 hod.
DOPRAVNÍ ZÁVODY  
Základní kolo pro děti z Týniště i okolí, s postupem do okresního 
kola na hřišti AMK pod
kostelem. S sebou: svačinu, pití, helmu.

čtvrtek 25. 4. od 17 hod.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA 
Muzikálová pohádka, kterou nacvičila naše divadelní skupina Po-
školáci ve spolupráci s tanečními kroužky Rosegirls. Vystoupení 
bude doplněno o Šmoulíky z divadelní přípravky Pididivy a dět-
skou operu Šípková Růženka. Dopoledne vystupujeme pro školy a 
odpoledne nejen pro rodiče. Představení se koná v sále kulturního 
domu.

pátek 26. 4.  od 17 hod.
ČARODĚJNICE na zahradě DDM 
Zahradní čarodějnické řádění, hry, soutěže, soutěž masek, ohýnek 
na opečení buřtíků, velký čarodějnický oheň (19.30 hod.), občerst-
vení, velká trampolína a další zahradní atrakce pro děti, příjemné 
posezení pro dospělé. Doporučujeme přiměřené zahradní oblečení. 
Vstupné dobrovolné.

Proběhlo...

V sobotu 16. 2. se konal DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Ve 
spolupráci s SK Týniště nad Orlicí byl, stejně jako loni, v tělo-
cvičně U Dubu a opět se skvěle podařil. O hudbu se celé od-
poledne postaral DJ Pavel Louthan, moderovala červená Kar-
kulka a s dětmi tančili a soutěžili v pohádkových kostýmech 
naši vedoucí a pomocníci. Vyhlášení nejkrásnější masky bylo 
jako vždy nad síly poroty, a tak si nakonec malou odměnu od-
nášeli všichni. Děkujeme našim sponzorům, kteří přispěli na 
odměny pro děti, všem pomocníkům a dobrovolníkům, kteří 
přiložili ruku k dílu při úklidu před i po karnevale. O zpestření 
se postaraly naše taneční kroužky SWAG, Cigicigicag, Rose-
girls II. a III. a také úplně nejmenší tanečníci z Rosegirls 0.

V sobotu 23. 2. se ve Sluníčku konal hlavní turnaj ze série DO-
MINION TOUR, který probíhá již několik let po celé republice. 
Dominion je karetní strategická hra, která svoji variabilitou 
láká všechny věkové kategorie. Naučit se ji lze během něko-
lika minut a její kouzlo vás může bavit hodně dlouho. Cílem 
hry je sestavit si svůj balíček karet (svůj Dominion) tak, aby co 
nejlépe přivedl hráče k vítězným bodům na kartách se statky, 
vévodstvími, provinciemi a letos nově i koloniemi. Prostřed-
kem k tomu jsou jednak karty peněz a jednak tzv. akční kar-
ty, které hru dělají zajímavou. V Týništi se hrálo letos potřetí 
a sešlo se přes 30 hráčů, mimo týnišťských i z Prahy, Brna, 
Kutné Hory a Českého Brodu. Hráči změřili síly u 11 stolů a 
byly mezi nimi děti od 8 let, až po padesátileté dospěláky. 
Po 5 kolech, které se v sobotu odehrály, se mezi juniory do 
13 let stal vítězem Jiří Kukla, na druhém místě skončila Karo-
lína Anna Smutná a třetí místo obsadila Natálka Ficencová. V 
hlavní kategorii zvítězil Jiří Linhart, před Petrou Horákovou a 
Petrem Fialou. Všichni tři a stejně tak i první tři junioři získali 
postupové místo do celostátního finále, které se bude konat 
na říjnovém Deskohraní v Praze. 

O letošních jarních prázdninách DDM Sluníčko Týniště nad 
Orlicí zvolilo jako téma své týdenní akce Enšpíglova dobro-
družství. Na celodenních programech od půl osmé do půl 
páté se v DDM za týden prostřídalo více než padesát dětí. 
Některé si s námi užily jenom jeden nebo dva dny, jiné s námi 
strávily celý týden. V pondělí jsme se s Enšpíglem seznámili a 
zasoutěžili si v týmech nejen v tělocvičně, ale i na zahradě a 
s tužkou v ruce. Úterý bylo věnované tvoření a pečení, dopo-
ledne jsme zadělávali kynuté těsto a pekli po vzoru z knížky 
nejen kočkodany, ale také kočkošneky, sluníčkožáby nebo 
rukohady. Odpoledne po vyřádění na zahradě jsme pracovali 
s Fimem, opět jsme se drželi knižní předlohy a všichni zvládli 
úžasné sovičky jako přívěsky na krk. Středa byla plná čertovin, 
a tak jsme vyrazili na vypečenou úkolovku ve městě, zahráli 
si na trochu prapodivné malíře a samozřejmě nechyběly, tak 
jako každý den, ani polední deskovky nebo drobné hry v tě-
locvičně. Čtvrtek byl speciálně výletní, celý den jsme si totiž 
užívali v hradeckém zábavním parku Tongo. V pátek jsme se 
vypravili na univerzitu a dokazovali, jací jsme chytrolíni. Spo-
lu s pracovníky Sluníčka realizovali program i naši táboroví 
vedoucí Zita Forejtková a Dan Šín a na léto se velmi dobře 
zapracovali i praktikanti Lea Vondroušová a David Kukla.

Volná místa na našich letních táborech = informujte se ve 
Sluníčku nebo na tel.:725435732.

Eva Jenčíková
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MĚSTSKÁ POLICIE
Zpráva o činnosti

únor 2013

Dne 1.2.2013 v 15.45 hod. bylo 
přijato oznámení o krádeži ruč-
ního nářadí ze zahradní chatky 
na zahrádce v ulici Za Drahou. 
Po zadokumentování případu 
a provedení prvotního šetření s 
označením podezřelé osoby, byla 
věc předána věcně příslušné Po-
licii ČR, neboť ve věci bylo dáno 
důvodné podezření, že došlo ke 
spáchání trestného činu. 
Dne 2.2.2013  v 00.45 hod. bylo 
na základě telefonického ozná-

mení řešeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z jednoho ze zá-
bavních podniků. Věc byla projednána s provozovatelem baru, který 
zjednal nápravu utlumením hudby. 
Dne 4.2.2013 v 15.50 hod. bylo přijato oznámení, že v Týništi nad 
Orlicí v ulici Havlíčkova hoří obsah kontejneru na odpad. Zástupci z 
domu, kterým byl dán kontejner do užívání, po výzvě strážníka požár 
uhasili. 
Dne 4.2.2013 v 18.30 hod. bylo přijato oznámení o úmyslném po-
škození skleněné výplně vstupních dveří do domu  v ul. Na Bělidle. 
Poškození bylo způsobeno mladým mužem, který byl v domě na ná-
vštěvě. Ve věci je městskou policií prováděno šetření proti konkrétní 
osobě a po zadokumentování bude věc jakožto přestupek proti ma-
jetku oznámena Komisi pro projednávání přestupků města Týniště 
nad Orlicí. 
Dne 8.2.2013 v 18.30 hod. bylo přijato oznámení, že v parku se 
nachází skupinka osob, které házejí petardy do odpadkových košů 
a urážejí kolemjdoucí. Strážníkem byli na místě zastiženi dva muži, 
kteří byli předvedeni na služebnu městské policie k sepsání zápisu o 
podaném vysvětlení. Přestupkové jednání je v šetření.
Dne 9.2.2013 v 00.50 hod. bylo přijato oznámení občanky Týniště 
nad Orlicí, bydlící na Tyršově náměstí, že skupinka mladíků jim zvoní 
na zvonky u domu a právě převrátili popelnici před domem. V čase 
do 1 min. se na místo dostavila hlídka městské policie, avšak na místě 
ani v přilehlém okolí nebyl nikdo zastižen.  
Dne 9.2.2013 v 18.00 hod. bylo oznámeno, že v Týništi nad  Orlicí v 
ul. T. G. Masaryka již delší dobu leží před domem nějaký muž. Stráž-
níkem bylo na místě zjištěno, že se jedná o ženu v podnapilém stavu. 
Věc je v řešení.   
Dne 9.2.2013 v 18.00 hod. bylo prostřednictvím L156 přijato ozná-
mení o vozidle Škoda Fabia, které již delší dobu stojí osamocené v 
ulici Okružní a má otevřené dveře do zavazadlového prostoru. Stráž-
níkem byla kontaktována majitelka, přičemž bylo zjištěno, že nedošlo 

k protiprávnímu jednání, pouze k opomenutí zavření dveří vozidla. 
Následně si majitelka vozidlo zajistila. 
Dne 11.2.2013 v 10.20 hod. bylo přijato oznámení o krádeži popel-
nice na komunální odpad v ulici Barákova. Ve věci jakožto přestupku 
proti majetku probíhá šetření.
Dne 13.2.2013 v 12.20 hod. bylo na základě oznámení ze strany 
personálu prodejny v ulici Voklik strážníkem v blokovém řízení řešen 
pachatel drobné krádeže.
Dne 16.2.2013 v 04.57 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že v 
ulici Čapkova nějaký mladý muž mlátí dívku. Strážníky byl na místě 
zastižen alkoholem značně posilněný mladý pár. Po ztotožnění osob 
bylo z vysvětlení podaného přítomnou slečnou zjištěno, že svého 
partnera fyzicky napadala i ona a jedná se pouze o „hašteření“. Oba 
přítomní byli umravněni a záležitost nebyla dále řešena.
Dne 19.2.2013 v 08.12 hod.  bylo strážníkem přijato oznámení o do-
praní nehodě, kdy řidič osobního vozidla nezvládl řízení na zasněžené 
vozovce a narazil do stojanu na jízdní kola před budovou Městského 
úřadu Týniště nad Orlicí, který poškodil a z místa odjel. Vozidlo i jeho 
řidička byla strážníky vypátrána a zajištěna náhrada škody způsobená 
městu Týniště nad Orlicí. 
Dne 19.2.2013 v 11.05 hod. bylo obyvatelkou města oznámeno, že 
v parku našla volně pobíhajícího psa plemene zlatý retrívr. Pes byl od 
oznamovatelky převzat, předán majiteli a jakožto přestupek byla věc 
řešena uložením blokové pokuty.
Dne 19.2.2013 v 12.18 hod. bylo na základě telefonického ozná-
mení o poškození visacího zámku na vstupu do provozovny jedné 
z firem provedeno šetření, ze kterého vyplynulo, že dosud neznámý 
pachatel se vloupal do skladovací haly a zde odcizil generátor. Jelikož 
ve věci šlo o podezření z trestného činu krádeže vloupáním, byla věc 
oznámena Policii ČR.  
Dne 25.2.2013 v 14.45 hod. na základě požadavku Policie ČR byla 
poskytnuta součinnost při zákroku proti pachateli krádeže kovů v 
areálu jedné z firem. Pachatel krádeže byl na místě zadržen. Věc dále 
řešena Policií ČR. 
Dne 26.2.2013 v 19.00 hod. telefonicky oznámila obyvatelka města 
Týniště nad Orlicí, že v průběhu procházky v městském parku spatřila 
muže, který se před ní obnažoval. Díky duchapřítomnému a statečné-
mu počínání oznamovatelky, která se dala do pronásledování osoby, 
byl zmíněný muž strážníkem dopaden v ulici Čapkova a předveden 
na Obvodní oddělení Policie ČR k ověření totožnosti. Věc byla kon-
zultována s Policií ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu 
výtržnictví. 
Dne 27.2.2013 ve 20.00 hod. se na služebnu MP dostavil obyvatel 
města Týniště nad Orlicí, aby oznámil krádež svého dámského jízdní-
ho kola, které bylo neznámým pachatelem odcizeno ze stojanů v ulici 
Komenského. Ve věci probíhá šetření. 

Martin Štěpánek, velitel městské policie

PODORLICKÁ KUCHAŘKA

Brambory jsou cenné  pro svou biologic-
kou a výživovou hodnotu. Některé krajové 
speciality si bez brambor nedovedeme ani 
představit, můžeme je ale zpracovat i méně 
tradičně.

Zapečené zámecké brambory

Potřebujeme 750 g brambor, 100 g čerstvých 
žampionů, 100 g šunky nebo šunkového sa-
lámu, 200 g libového uzeného masa, sterilo-
vaný hrášek, 2 lžíce olivového oleje, 1 sme-
tanu, sůl, pepř, 1 lžíci rozpuštěného másla a 
zelenou petrželku. Syrové brambory oloupe-
me, nakrájíme je na drobnější kostičky, uva-

říme téměř doměkka a vodu slijeme. Do vět-
šího pekáčku vymazaného olejem vložíme 
na kostičky nakrájenou šunku, uzené maso, 
okapaný hrášek a na tenké plátky nakrájené 
žampiony. Přidáme brambory, vše zalijeme 
smetanou a zapečeme - asi 20 minut. Hotové 
jídlo polijeme rozpuštěným máslem a ozdo-
bíme petrželkou.

Bramborové tyčinky

Zákusek k čaji i k vínu vyrobíme z 200 g strou-
haných vařených brambor, 200 g mouky, 100 
g tuku, 1 vejce, strouhaného sýru a kmínu. 
Těsto vyválíme na tenčí plát, který pokrájíme 

na proužky, které posypeme kmínem a sý-
rem a dáme péci.

Bramborový závin s masem
   V míse utřeme 80 g másla se 3 žloutky do 
pěny, přidáme 150 g vařených strouhaných 
brambor, 3 dl smetany, 50 g polohrubé mou-
ky, sůl a nakonec sníh ze 3 bílků. Těsto dáme 
na pomaštěný a pomoučený plech, nebo 
pečící papír a prudce upečeme. Potřeme 
ihned haší z vařeného mletého masa, které 
ochutíme kořením dle chuti, závin svineme 
a posypeme strouhaným sýrem. Pokrájíme 
šikmo na kolečka. Roládu pak podáváme se 
zeleninovým nebo s hlávkovým salátem.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Hejblíci 9:30 - 10:00hod.
Herna pro miminka (1-16 měsíců) 9:30 - 11:30hod.

Němčina pro dospělé od 16hod.
Herna 16:00 - 18:00hod.

Úterý Rolnička I. 9:45 - 10:30hod.
Herna 9:30 - 12:00hod.

Angličtina pro děti 16:45 - 17:45hod.
Herna 16:30 - 18:00 hod.

Středa Mimořádné akce:
Tongo 27. 3. 

Herna 15:30 - 18:00
Flétnička I. 15:30 - 16:15hod. 
Flétnička II. 16:15 - 17:00hod. 
Barvičky 15:30 - 17:00hod. 

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna 18.4.

Herna 16:00 - 18:00hod.
Zahradní slavnost - čarodějnice 25.4.

Pátek Znáček 10:00
Tvořílci 10:00 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Anličtinka pro děti 15 - 16hod., AJ pro dospělé 16 a 17hod.
Herna 16:00 - 18:00hod.
Biblická rodina pro děti od 16hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc duben 2013
Pohádkové téma měsíce: O třech prasátkách (divadlo i písničky)

Další akce v DUBNI:
3.4.- 24.4. Rekvalifikační kurz:„Základy podnikání“ (www.sangri-lla.cz) + hlídání dětí
4.4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: fimo
13.4. (So) Brigáda na zahradě (umístění herních prvků, úklid)
18.4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, 
 od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
21.4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00, téma: obaly na knížku
24.4. a 26.4. (St, Pá) Keramika pro děti v rámci tvořivých dílen
25.4. Zahradní slavnost – čarodějnice na koštěti! Tvoření, soutěže, zpívání, opékání ...

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

Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, 
přišly k hrobu s vonnými mastmi, které 
připravily. Nalezly však kámen od hrobu 
odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Je-
žíše nenašly.
Lukáš, 24,1-3

Boží Otcovská péče o člověka – od stvo-
ření přes vyvedení z Egypta – vrcholí 
vzkříšením Ukřižovaného Ježíše.
Vzkříšení ukřižovaného, milovaného a 
vyvoleného Syna Ježíše, jež je ústřední 
zvěstí Velikonoční neděle, je podle Pí-
sem jednou provždy vyvrcholením Boží 
otcovské lásky ke stvoření a k člověku. 
Její znamení jsou zlatou nití dějin spásy 
lidu Staré a Nové smlouvy a nadějí pro 
celé lidstvo. Ježíšovo dobrovolně přija-
té ponížení a sebeobětování vyústilo v 
jeho povýšení nade vše a k slávě Boha 
Otce, aby každý vyznával: Ježíš Kristus je 
Pán. (Filipským 2,10). Stalo se zřejmým, 

že je prvorozený všeho stvoření, prvo-
rozený z mrtvých, hlava církve, aby v 
něm bylo smířeno všechno, co jest. Ve-
likonoční neděle je díkuvzdáním Otci a 
oslavou Krista jako středu dějin spásy v 
čase církve, jež v Duchu svatém vyhlíží 
jeho druhý příchod.

Velebíme tě, Bože, že ve světle vzkříšení 
můžeme patřit na slávu tvého jednoro-
zeného Syna, plného milosti a pravdy. 
Klaníme se před tebou, že vírou z Ducha 
svatého se smíme stát tvými dětmi. Otče, 
tvé jest království i moc i sláva. Amen. 

Píseň:
1. Už svitlo jitro nedělní a už je bílý den. 
|: Pojďte se na to podívat, kámen je od-
valen. :|
2. Marie očím nevěří, zdá se jí to jak sen. 
|: U hrobu vidí anděly a kámen? Odvalen! 
:|

3. „Pán Ježíš dávno z hrobu vstal, my 
jsme tu zbyli jen!“ |: A řekli jí, ať pohledí, 
že kámen odvalen.:|
4. Když to pak všechněm říkala, tu Petr 
vyběh ven |: a spatřil též, že Pán je živ – a 
kámen odvalen! :|
5. Ó živý Pane Ježíši, i my ti děkujem, |: 
že mocí tvou smí hrob nás všech mít ká-
men odvalen! :|
Píseň č. 665 z Dodatku k Evangelického 
zpěvníku (L. Rejchrt)

Srdečně zveme v dubnu (modlitebna 
Českobratrské církve evangelické, ul. V. 
Opatrného 58):
14. 4. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou
28. 4. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou, od 16 h Zpívání rodin s dětmi

Připravil Jaroslav Matuška



(pokračování)
V roce 1960 byli do organizace začlenění 
chovatelé koz z Čestic a chovatelé poš-
tovních holubů. Organizace se snaží za-
vést tržní neděle na zahradě restaurace 
U Horáků, a prodávat chovný a jatečný 
materiál. V květnu je pořádána jubilejní 
okresní výstava králíků, holubů a koz, do-
plněna o další expozice. Králíků členové 
chovají 157, holubů 130 párů, 12 koz, 47 
čistokrevných slepic, a několik nutrií. Za 
obětavou činnost pro chovatelství byla 
předána čestná uznání přátelům Dole-
žalovi, Stehnovi a Müllerovi. Předsedou 
byl zvolen př. Doležal. 
V roce 1961 organizace pořádá stolní 
oceňování králíků, holubů a drůbeže, 
pořádá zájezd na Moravu a na krajskou 
výstavu do Pardubic. Př. Brandejs Josef z 
Lichkova obdržel čestný diplom za dlou-
holetou práci. Začínajícím členům darují 
chovné holuby př. Malý a Minařík, králí-
ka př. Podolský. Předsedou byl zvolen př. 
Prudič. 
V roce 1962 byl pořádán zájezd na ce-
lostátní výstavu do Brna, kde vystavují 
i 2 členové základní organizace. V roce 
1963 má organizace 68 členů, a 15. a 16. 
června pořádá výstavu, na které bylo vy-
staveno 150 králíků, 95 holubů 46 kusů 
drůbeže. Finanční hotovost organizace 
byla 1398,60 Kč.
V roce 1964 byla pořádána v zahradě 
Lidového domu krajská výstava. Předse-
dou organizace byl zvolen př. Doležal. V 
roce 1965 slaví organizace 25leté výročí 
společné organizace. V tomto roce má 
143 členů. Je ustaven odbor chovatelů 
exotického ptactva s osmi členy. Čle-
nové odpracovali v tomto roce 350 bri-
gádnických hodin. Bylo opět provedeno 
stolní oceňování králíků. Př. Prudičovi 
bylo uděleno čestné uznání za dlouho-
letou činnost pro organizaci. Předsedou 
byl zvolen př. Josef Holický.
V roce 1966 byl zvolen čestným předse-
dou př. Doležal, čestná uznání obdrželi 
A. Doležal a J. Brandejs z Lichkova. V roce 
1967 bylo odpracováno 840 brigádnic-
kých hodin. Kladně hodnocen byl od-
bor koz, kde př. Stárková měla od kozy 
nadojeno 1142 l mléka s tučností 3,85. 
V roce 1968 umírá významný chovatel 
poštovních holubů a činčil velkých Ota 
Malý a odbor chovatelů holubů se roz-
padá. Dále zemřeli významní chovatelé 
Alois Doležal a Josef Horský. V organizaci 
je nově 1 chovatel lišek a norků. Byl opět 
zorganizován zájezd na celostátní výsta-
vu do Brna.

V roce 1969 má organizace 57 členů. 
Chov poštovních holubů je po stránce 
výcvikové převeden pod Svazarm. V roce 
1970 má organizace 61 členů. Byl opět 
pořádán zájezd na celostátní výstavu do 
Brna. Př. Podolský obdržel absolutorium 
za vedení pokladny. V dalších dvou le-
tech došlo k poklesu počtu členů na 58, 
bylo chováno 12 koz, 5 ovcí, 273 králíků, 
79 angorských králíků, 394 holubů, 260 
ks velké a 103 ks zdrobnělé drůbeže, 10 
nutrií, 5 pesců a lišek, 34 ks exotického 
ptactva a 7 psů. 
V letech 1973 -74 má organizace 37 čle-
nů, výbor se podstatně nemění. V roce 
1974 zdecimovalo chovy králíků one-
mocnění myxomatózou. V roce 1975 
bylo provedeno první očkování králíků 
proti této nemoci u 727 ks králíků. Ob-
jevují se nová plemena králíků - aljašky, 
čeští strakáči, francouzský stříbřitý a sas-
ký zlatý. Chovná zvířata pomáhá členům 
zajišťovat př. Josef Holický, který využívá 
své volné jízdenky na vlak k návštěvám 
výstav v republice i NDR. V roce 1976 byl 
udělen čestný odznak Za zásluhy o cho-
vatelství přátelům J. Holickému, J. Bran-
dejsovi a Fr. Markovi. 
V roce 1977 má organizace 57 členů. 
Byla po dlouhé době pořádána výstava 
v rámci oslav l. máje, v zahradě restau-
race U Věže. Na přípravě výstavy členo-
vé odpracovali mnoho hodin, protože 
provozovatel restaurace do zahrady 
odkládal vše nepotřebné, a věděl, že to 
chovatelé uklidí. Na výstavě bylo vysta-
veno 15 plemen holubů, 31 králíků a 
ukázková expozice ušlechtilých koček. 
Výstavu navštívilo 1500 návštěvníků. 
Hezké bylo, že na přípravě se podíleli 
všichni členové, i místní pan farář Krám 

vyráběl čísla na klece. Byla tam i dobrá 
nálada, když mladí chovatelé svému ve-
doucímu L. Maglenovi dali do klece jeho 
malých holoubků- moden- slepičí vajíč-
ko, a neznalí návštěvníci se podivovali, 
jak takový malý holoubek snáší velká 
vejce. Pod vedením př. J. Kořízka spolek 
přistupuje k výrobě výstavních klecí a 
voliér. Mladým a začínajícím chovatelům 
by nakoupena chovná zvířata - 3 holubi 
plemene King a několik kusů králíků. Byl 
založen odbor akvaristů. Poprvé byla 
zvažována výstavba chovatelského are-
álu, spolu se svazem zahrádkářů, který o 
tuto akci nejevil bohužel zájem. 
V roce 1978 došlo k poklesu členské zá-
kladny o 6 členů. Bylo pokračováno ve 
výrobě výstavních klecí a voliér. Opět 
byla pořádána prvomájová výstava v za-
hradě restaurace U Věže, pochopitelně 
opět s náročným úklidem prostranství. 
Byla zřízena vývěsní skřínka organizace, 
která informovala veřejnost o činnosti. 
Městský národní výbor uděluje organi-
zaci diplom za práci pro rozvoj města.
V roce 1979 byla obnovena činnost od-
boru exotického ptactva, který má 16 
členů. Vedoucím byl J. Morávek z Al-
brechtic. Chovatelé exotů se pravidel-
ně scházejí v restauraci Na Drahách v 
Albrechticích. Nejlepším chovatelem 
králíků byl vyhodnocen př. Podolský, 
holubů př. J. Marek, drůbeže př. Beránek. 
Řady organizace opouští zakládající člen 
a významný chovatel českého staváka 
bělokosého J. Brandejs z Lichkova, jinak 
rodák z Albrechtic. Na prvomájové vý-
stavě byla poprvé expozice exotického 
ptactva.
Pokračování příště.
MUDr. Jan Vaník

CHOVATELÉ SLAVÍ 100 LET


























strana 11

BLÍŽÍ SE SWINGOVÝ FESTIVAL

Swingový festival Jardy Marčíka je již za dveř-
mi... aneb každoroční svátek swingu a největší 
kulturní událost v Týništi nad Orlicí je v plné pří-
pravě
 
18. ročník mezinárodního týnišťského swingového festivalu 
Jardy Marčíka se uskuteční  ve dnech 31. května a 1. června. Na 
Tyršově náměstí se vám představí vynikající sólisté i  kapely z 
oblasti jazzu a swingu. Mezi největší hvězdy bude určitě patřit 
kontrabasista  František Uhlíř, patřící mezi nejlepší basisty na 
našem kontinentě a navíc rodák z Ústí nad Orlicí. Ten vystoupí 
v Týništi spolu se svoji kapelou, ve které hostují také dvě mladé 
jazzmanky z Vídně. Už to dává našemu festivalu mezinárodní 
punc, což potvrdí i Justin Echols, výborný zpěvák z Oklahomy.  
Hosty domácího Mladého týnišťského big bandu budou ten-
tokrát naše pěvecké špičky - Jan  Smigmátor a zpěvačka Das-
cha. Vokální složku festivalu bude zastupovat Voxtet, který už 
u  nás s obrovským úspěchem vystoupil v jednom z předcho-
zích ročníků. Lahůdkou pro  příznivce bude určitě vystoupení 
Tria znamenitého klavíristy Ondřeje Kabrny, naopak  příznivci 
velkokapelové hudby si přijdou na své při vystoupení Golden 
Big Band Praha  spolu s Tomášem Savkou v programu věnova-
nému osobě Karla Hály...a k tomu soubory, které své swingové 
muzikantství rozvíjejí na uměleckých školách. Letos poprvé 
přivítáme Big  band ZUŠ Humpolec a Tůmovo kvinteto ZUŠ 
Kostelec nad Orlicí. 

Máte se určitě na co těšit...a my, jako organizátoři, také...
Rozhodně bude i letos stát za to navštívit swingové Týniš-
tě!!!!!!!!!
        
Za organizátory festivalu
Pavel Plašil

www.zustyniste.cz | www.swingtyniste.webnode.cz
www.mtbb.cz

PROGRAM (Změna programu vyhrazena)

Pátek 31. května 2013, Tyršovo náměstí v 18.00 hodin, Týniště 
nad Orlicí
Big Band ZUŠ  – Humpolec       
Ondřej Kabrna Trio 
Sisa Feher Collaboration
František Uhlíř PVC
Mladý týnišťský big band a ... Dasha a Jan Smigmator

Sobota 1. června 2013, Tyršovo náměstí v 18.00 hodin, Týniště 
nad Orlicí
Tůmovo kvinteto ZUŠ Kostelec nad Orlicí           
Black Buřiňos -  ZUŠ Týniště nad Orlicí
Voxtet   
Justin Echols (USA)
Golden Big Band Praha a Tomáš Savka

NOC KOSTELŮ

Fenomén Noc kostelů
poprvé v Týništi nad Orlicí!

Vážení čtenáři, s velkou radostí si vás do-
volujeme informovat, že i naše město se 
v letošním roce připojí k velmi  zajímavé 
a navštěvované aktivitě katolické církve 
tzv. „Noci kostelů“. Jedná se o projekt, ve 
kterém jsou vnitřní prostory kostela, v 
našem případě sv. Mikuláše na náměstí, 
zpřístupněny široké veřejnosti. S prů-

vodcem je možné podívat se na město z 
věže kostela, která navíc běžně přístup-
ná není a dále je zájemcům vysvětleno k 
čemu slouží předměty, které se v kostele 
nacházejí jako například křtitelnice, paš-
kál, křížová cesta apod.
Během večera vystoupí žáci ZUŠ Týniště 
nad Orlicí a svou účast přislíbil i Michael 
Holas ze skupiny Michael. Podrobný ča-
sový harmonogram uvedeme v příštím 
čísle Zpravodaje a aktualizace ohledně 

celého programu můžete sledovat i na 
webových stránkách www.nockostelu.
cz.
Věříme, že si první ročník tohoto du-
chovně-zábavně-poznávacího večera 
nenecháte ujít a datum pátek 24. květ-
na od 18.00 si již dnes poznamenáte do 
svého diáře.
 
Vendula Patrná a Lukáš Janeček

TRADICE A ZVYKY V MŠ U DUBU

V naší mateřské škole UDubu dodržujeme zvyky 
a tradice našich předků. Tím posledním byl ma-
sopust. Zahájili jsme ho „ Cestou Tří králů“ v ne-
děli 6.1.2013 od naší mateřské školy do místního 
kostela, kde sboreček v patřičných kostýmech
potěšil posluchače malým vystoupením. Obdo-
bu masopustu jsme ukončili karnevalem a po-
chováním basy. Tím začíná sedmitýdenní půst. 
V nejbližší době nás čeká vynášení Moreny a 
oslava Velikonoc.

Pavla Vllčková, učitelka MŠ U Dubu
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KŘIVICE ANEB JAK TO BYLO PŘED 100 LETY

Zmije

Můj otec „náš děda“, jak jsme mu později 
vzhledem k sestřiným dětem všeobecně 
říkali, byl před první světovou válkou 
ševcovským mistrem, potom, když se 
vrátil z války natrvalo nemocný malá-

rií, chodil do lesa kácet a když už ani to 
nešlo, živil nás všelijak. Les však zůstá-
val jeho hlavním zdrojem příjmů. Sbíral 
brusinky, borůvky, maliny, ale hlavně byl 
široko daleko známým houbařem.
Také o zmijích věděl mnoho, daleko víc 
než většina lidí v kraji, ale ani on, ani žád-
ný jiný nikdy neslyšel o tom, že by u nás 
někoho zmije uštkla. Že naše zmije ne-
jsou útočné, to děda věděl a věděl také, 
že jsou naopak velmi plaché a snaží se 
při sebemenším šustnutí zmizet. Nikdy 
to nevyzkoušel, až jednou...
Vypravil se na Křivinu na maliny. Všude 
bylo ticho, slunce svítilo, už pěkně hřálo 
a nejlepší maliny byly na malých trsech 
přímo u země. Děda rozhrnul keřík, se-
hnul se a vtom se mu cosi mrsklo před 
očima. Než se nadál, visela mu zmije za-
kousnutá do dolního rtu. Asi na ni šlápl. 
Bylo to strašné překvapení, ale náš děda 
neztratil duchapřítomnost. Zmiji odtrhl 
a zabil, ranku si, pokud to bylo možné, 

vymačkal a už spěchal do vesnice. Než 
doběhl do hospody modrající a rychle 
natékající ret mu visel už dolů na bradu.
„Čtvrťák rumu“, křikl. Měl ho vmžiku a 
rázem vypil. A ještě jeden a ještě. Potom 
černý „kafe“. No, „vyléčil“ se tenkrát tak, 
že ho museli odvést domů.

Lehl, maminka mu dávala na hubu (slovo 
ústa se v té době v Křivicích přece nepo-
užívalo) obklady a děda spal a spal. Ret 
se pomaličku zmenšoval, a když se děda 
probral z „léčby“, bylo všechno v pořád-
ku, ani doktor nebyl zapotřebí.
Náš děda od té doby tvrdil, že je proti 
jakémukoli uštknutí zcela imunní a snad 
to byla i pravda. Žádná zmije ho však už 
nikdy nekousla, i když hodně jeho kama-
rádů na nové zmijí „léčení“ čekalo.

Lišák

Podzimní hon byl pro nás kluky neoby-
čejně slavnostním svátkem. Tu neděli 
už od časného rána jsme obíhali kolem 
hospody, kam se začali scházet střelci. 
Byli jsme rozčíleni, kamarádství se na 
ten den uvolňovala, každý z nás se snažil 
„ulovit“ střelce, kterému by mohl nosit 
celý den „patrontašku“ a řemínky s očky, 
na něž se za hlavičky přivazovaly zastře-

lené koroptve. Nejvíc byl v kurzu jeden 
týnišťský pan továrník, který dával o ko-
runu víc než ostatní. Pokud se pamatuji, 
podařilo se mně toho malého tlouštíka 
získat pouze jednou a ještě jsem na to 
doplatil, když mně ostatní kluci po honu 
při pranici roztrhali kalhoty.
Daleko jednodušší a méně význam-
né byly hony v „panském“, kam chodili 
nadhánět pouze dospělí chlapi. Jeden z 
nich však – hon na lišku – byl pro mne 
nesmírně významný, protože jsem se ho 
mohl, za závisti všech kluků, s tatínkem 
zúčastnit. 
Večer obešel hajný vesnici a ráno na 
dvoře fořtovny stál kromě střelců s pa-
nem nadlesním v čele i hlouček nadhá-
něčů. Dostali veliké kotouče provazů s 
pestrobarevnými fábory, jimiž se zatáhla 
část loviště. Nadháněči potom velikým 
obloukem postupovali proti průseku, na 
němž stáli střelci. Šel jsem blízko tatínka. 
Tloukli jsme jako ostatní klacky do stro-
mů a křičeli. Toho dne měli střelci spade-
no na zvlášť chytrého lišáka, který mezi 
bažanty a zajíci dělal pěknou neplechu. 
Proti mně blesklo něco žlutavého a zmi-
zelo. Za chvilku zas. Ztichl jsem, byl jsem 
hrozně rozčílený a zapomněl jsem na ta-
tínka i všechno kolem sebe.
A najednou, snad pět kroků přede mnou 
stál statný lišák. Stál přímo proti mně se 
slechy přilepenými k hlavě, ocasem sta-
ženým. Díval se mně do očí, vypadalo 
to, jako by proti mně tryskaly plaménky. 
Nedbal na křik kolem, jen se na mne dí-
val. Potom se přitiskl k zemi a šoural se 
mezi mnou a nejbližším nadháněčem 
dozadu za nás. Proplížil se kolem mne 
snad ve vzdálenosti dvou kroků a zmizel 
v širokém lese.
Tak jsem jen já, křivický kluk, 
„ulovil“ žádaného lišáka, protože ten 
den žádný jiný lišák uloven nebyl.

Foto ze sbírky Libora Koldínského: Po-
hled z Křiviny směrem k Týništi v roce 
1940 - v popředí Křivice
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DIVADELNÍ SOUBOR TEMNO

Režisérka vzpomíná na výběr hry:

„Byla to krásná shoda náhod - parta šesti mladých nadšenců 
inklinujících k recesi i černému humoru a zajímavý text Mar-
tina Glasera, který jsem objevila na základě přečtení recenze 
v MF DNES. Vše do sebe parádně zapadlo a tak vznikla naše 
první inscenace“.

Na dojmy z premiéry vzpomínají:

David Šalata (představitel Daniela) - „Já dodnes nezapomenu, jak 
nás režisérka, coby divadlem nepolíbené, nabádala, že ať se na jevišti 
během hry stane cokoliv nečekaného, nemáme na sobě dát nic znát. 
Když se pak při hře Eva Bartošová - převlečená za košík ovoce - otočila 
dokola a z jejího kostýmu se utrhlo jablko, které prosvištělo po scéně 
rychlostí dělové koule, všichni do jednoho jsme hypnotizovaně sledo-
vali jeho dráhu až do zákulisí.“

Libor Stolín (zvaný Pusinka) - „Pamatuji si, jak nám při prvním čtení 
scénáře režisérka vysvětlovala, že herci nečtou, to co je v závorkách, 
neb je to určeno pro režisérku. Stejně tak nám vysvětlovala, že když 
je v textu napsáno, že já se probudím vedle kašny nahý, že se jedná 
o technickou záležitost. Nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát na 
domácí scéně doopravdy nahý. O to větší byl pro mě šok, když po 
tomto představení ke mně přistoupila jedna důchodkyně a děkovala 
mi za úžasný zážitek, ovšem hned nato se zeptala, jestli jsem tam dole 
tak normálně anebo jestli tam byla taková zima. Režisérka, která tento 
rozhovor zaslechla, se v ten moment málem počůrala smíchy.“

Eva Drábková (režie) - „Nevěděli jsme, jak nás týnišťské publikum 
- odkojené operetkou - přijme. A tak asi nejsilnější můj zážitek z 
premiéry je určitě ta chvíle, kdy po představení „spadla opona“. Lidé 
začali tleskat a my na uzavřeném jevišti spustili gejzír radosti, pištění, 
výskání... no prostě jsme vyváděli jako malé děti ... no a ta euforie nám 
vydržela 15 let.“

V okresních novinách o představení otiskli názor předního teoretika, 
bývalého dramaturga Národního divadla v Praze a prof. DAMU Jana 
Císaře: „...byť onu mnohovrstevnatost symbolů zjednodušují, dokazují 
zřetelně, že Glasrovu textu rozumí, že přesně chápou - a možná proží-
vají - tu podivnou a iracionální hru se životem a na život, v níž krutost 
se mísí se sněním a cynismus je útěkem před prázdnem v sobě. 
Koneckonců - častý smích mladých diváků v hledišti svědčil o tom, že 
přesnost tohoto pochopení je i pro ně výpovědí krajně současnou a 
srozumitelnou. Doufám, že TEMNO bude pokračovat v nastoupené 
cestě a že režírující Eva Drábková mu poskytne ještě nějaký čas svou 
divadelní zkušenost.“

Eva Drábková
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Z KRONIKY MĚSTA

IUS GLADII
Dokončení z minulého čísla

Z obecních účtů víme, že pranýř, též „pla-
nýř“, byl pořízen v roce 1692 a v roce 1695 
byl předělán. Podle odměny tesařům a ko-
váři to mohla být výstavní bouda se stříš-
kou, aby trestané osoby nezmokly (Alois 
Čapek). V té době se na pranýř umisťovali 
drobní zloději, nactiutrhači a mravnostní 
delikventi. Smilníci mívali masku s kohou-
tím peřím, symbolem chlípnosti, ženy tam 
stávaly ve žlutém oděvu se žlutou nebo 
černou svící v ruce. Pytláky charakterizo-
valy zavěšené jelení parohy. Pokud delik-
vent držel v ruce metlu nebo obnažený 
meč, signalizoval vypovězení či trest smrti. 
V případě, že pranýř byl jen zastávkou na 
popraviště, přibíjel kat na pranýř uříznuté 
uši, jazyk nebo useknutou ruku. Vystavení 
na pranýři znamenalo především ztrátu 
dobré pověsti. Protože pranýř byl místem 
hanby, nesměl se ho bezúhonný člověk 
ani dotknou. Například v Hradci Králové se 
zedníci v roce 1714 zdráhali stavět pranýř 
kvůli ztrátě cti (J. Francek).
Koš zavěšený nad rybníkem na Záplotí byl 
podle dochovaných účtů nově pořízen v 
roce 1705 a vyrobil jej týnišťský soustruž-
ník Jan Růžička. Koše sloužily pro trestání 
nepoctivých pekařů, řezníků nebo svár-
livých žen. Delikvent seděl v koši a byl 
několikrát ponořen do vody. V některých 
městech dostal do koše nůž a měl se sám 
odříznout a namočit.
Jestli mělo Týniště housličky, není dolože-
no. Byla to dvě prkna k sobě spojená na 
jedné straně pantem a na druhé zámkem. 
V prknech byl otvor pro hlavu a ruce. Po 
uzavření provinilce do housliček se zača-
ly odkrvovat ruce. To způsobovalo velkou 
bolest.
Doložené jsou řetízky. V roce 1665 „za půta 
a k nim řetěz“ obdržel 2 r. zl. a 15 kr. zámeč-
ník z Opočna, zámky stály 1 r.zl. a 6 kr.
Popraviště byla zřizována nedaleko měst, 

na rozcestích či návrších. Týnišťské po-
praviště stávalo při cestě na Opočno „u 
doubku“ poblíž obecního lesa. Důležitou 
součástí popraviště byl kůl, na kterém bylo 
nahoře připevněno kolo od vozu. Na něm 
bývaly mrtvoly zločinců, aby ještě dlouho 
po exekuci byly výstrahou kolemjdoucím. 
Těla popravených nesměla přijít na hřbi-
tov u kostela. Byla zakopána „na krchův-
ku“. Dodnes se tak říká políčku ležícímu při 
opočenské silnici.

Mistra popravčího - kata - Týniště pravdě-
podobně nikdy z finančních důvodů ne-
mělo. Za Oprštorfů byl krátce kat v Častolo-
vicích. Poslední poprava se v Týništi konala 
15. října 1723 a vykonal ji kat z Rychnova. 
Popravenou byla Magdaléna Benešová z 
Radostovic pro „zaškrcení neřádně naby-
tého plodu“. 
Posledním případem, kdy zasáhlo v Týništi 
hrdelní právo, bylo zastřelení týnišťského 
myslivce Blažeje Höningra v roce 1761. 
Zavražděný zůstával ve starém „jegerhau-
zu“ za horním mlýnem a byl zastřelen 20. 
prosince 1761. Případ zachycuje důchodní 
Kraus ve svém popisu častolovického pan-
ství z roku 1825. Podle něho byl Höninger 
zastřelen nějakým potulným myslivcem 
oknem fořtovny, který byl za to popraven 
v Praze a na kolo vyzdvižen.
Sláva týnišťského a později týnišťsko-čas-
tolovského soudu padla za oběť reformám 
Josefa II. V roce 1787 byly městské úřady 

rozděleny do dvou tříd mimo hlavní města. 
Vyšší „regulovaný magistrát“ dostala města 
s vyššími příjmy, která mohla platit odbor-
né úředníky. Chudé Týniště se dostalo pod 
dohled Jaroměře. Až v roce 1812 byl vzdá-
lený dozor přenesen zpět do Častolovic. 
Častolovický úřad zaměstnával právníky 
„justiciáry“, kteří dle josefínských reforem 
měli rozsuzovat spory a přestupky podda-
ných a sedláků. Přesto měla týnišťská rada 
stále ještě nižší soudnictví ve svých rukou, 
dokladem toho jsou knihy soudních pro-
tokolů založené v letech 1818, 1833, 1836 
a 1837.
Po smrti syndika Josefa Čeňka a ztrátě re-
gulovaného magistrátu, kterou obec těžce 
nesla, si vymohla juristu Pelikána. Po jeho 
nuceném odchodu zde působil další práv-
ník Brandejs. Poslední zbytky soudního 
práva ztratila po revoluci v roce 1848, nově 
zřízeným okresním soudem v Kostelci nad 
Orlicí.
Výše uvedený zápis do kroniky města za-
znamenal zpětně Josef Vladimír Pelikán 
(12. 8. 1808 Hořice – 20. 8. 1876 Kostelec 
nad Černými lesy). Jako vystudovaný práv-
ník byl týnišťským syndikem v letech 1835 
- 1841. V Týništi založil z úředního příkazu 
v roce 1835 pamětní knihu. K psaní kroniky 
se později ve stáří vrátil. Je to vidět na roz-
třeseném písmu. Svým psaním zachoval 
pro další generace mnoho zpráv, na které 
by se později zcela zapomnělo. Ve škole 
vyučoval němčinu a vykládal o českých 
a týnišťských dějinách. Společně s kapla-
nem Čižinským založil roku 1836 knižnici 
školní. Ve všech místech svého působení 
byl pronásledován nadřízenými úřady pro 
své vlastenecké a pokrokové smýšlení.

Bopta

Alois Čapek:  Dějiny Týniště nad Orlicí a 
obcí sousedních
Jindřich Francek:  Katovské řemeslo
František Jirásek:  Bílý Újezd - Dějiny obce



Vážení čtenáři,

začátkem letošního roku nás v redakci 
Zpravodaje města napadlo oprášit jednu 
aktivitu a připravit pro vás čtenáře novou 
rubriku. Dohodli jsme se s paní Jitkou Maš-
kovou, která velmi ochotně projevila akti-
vitu a vlastní invenci. Bude postupně na-
vštěvovat jednotlivé živnostníky v našem 
nejbližším okolí a udělá s nimi krátký roz-
hovor. Vy si pak budete moci přečíst, kdo 
a v čem tady u nás na Týnišťsku podniká a 
především, jak se jim podniká v této složité 
finanční době.

Chceme vám tak přiblížit další běžnou 
stránku života a seznamovat s tím, co se 
vám - obyvatelům, nabízí. Budeme také 
rádi za vaše ohlasy, ať už se bude jednat o 
vyjádření zkušenosti, neboť i to může být 
cesta a směr, kterým by se mohli živnost-
níci vydat, dají-li na vaše názory. Neváhejte 
proto a budete-li mít co konstruktivního 
sdělit, rádi uveřejníme vaše ohlasy v rub-
rice „Přišlo do redakce“. Již v tomto vydání 
zpravodaje si tedy můžete přečíst první 
příspěvek nové rubriky.

Obracím se také s výzvou na samotné pod-
nikatele a živnostníky. Budete-li mít zájem 
o uveřejnění rozhovoru, kontaktujte pro-
sím přímo paní Maškovou na emailu: jit-
ka.maskova@seznam.cz  Napište, v jakém 
oboru podnikáte a uveďte svůj kontakt, 
aby se s vámi mohla spojit a text s vámi 
připravit.

Věřím, že se bude rubrika líbit, každý si v ní 
něco pro sebe najde a bude ku prospěchu 
vás čtenářů i vás živnostníků.

Libor Koldinský

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU
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Šanami - nejen šátky na nošení dětí
Milí čtenáři, v následujícím rozhovoru bych vám chtěla představit týnišťskou 
firmu Šanami - nejen šátky na nošení dětí. Jejími majiteli jsou manželé Hana
a Jan Adamcovi a jak už název společnosti napovídá, nabídka není zaměřená 
pouze na šátky pro miminka. Manželům jsem položila následující otázky, abys-
te měli možnost dozvědět se o společnosti a její nabídce něco více a získali tak 
přehled, co v našem městě lze...
Co konkrétně zákazníkům můžete nabídnout?
Hlavním produktem jsou šátky na nošení dětí, které jsme dříve sami vyráběli. 
Nyní výrobu zadáváme a dáváme tak práci i dalším lidem. Naším cílem je nabí-
zet výrobky cenově dostupné a kvalitní, za kterými si můžeme stát. K šátkům 
máme pak doplňkový prodej pro celé rodiny. Veškerý nabízený sortiment 
nalezne zákazník na našich webových stránkách. Ve zkratce uvedu například 
přírodní kosmetiku či ekodrogerii nebo didaktické hry a jiné. Jsme zaměřeni na 
produkty, které vycházejí z přírody a do přírody se zase můžou šetrně vrátit.
Jak se vám podniká v dnešní době (všude omílaná hospodářská krize) a 
jak se vám podniká v Týništi - na Týnišťsku? 
Nám konkrétně se podniká v dnešní době hůře, co se týče prodeje šátků, ne-
boť už odezněl tzv. babyboom. Doufáme ale, že díky kvalitě, jíž poskytujeme, si 
k nám zákazníci cestu najdou. Doplňkový prodej, který nabízíme, si musí ještě 
„své místo na slunci vydobýt“, neboť český zákazník je stále trošku konzervativ-
ní. Je však již znát, že nad tím, co si do domácnosti koupí, přemýšlí. Díky prode-
ji přes internet máme spíše klientelu z celé republiky. Místních zákazníků - tedy 
z Týniště a okolí je pomálu. Výhodou pro „místní“ je, že můžou přijít k nám a 
výrobky si „osahat“ či vyzkoušet, což po internetu nejde. Takže Týnišťáci, směle 
k nám! (zvolala při rozhovoru usmívající se paní Hanka - pozn. redaktora)
Oplácí něčím městu a okolí, potažmo zákazníkům vaše firma?
Zatím jsme nikým nebyli osloveni a ani jsme se žádného projektu nezúčastnili.  
Spolupráci s organizátory akcí se rozhodně nebráníme. Naopak, do nějakého 
projektu zaměřeného na rodiny s dětmi bychom rádi vstoupili, přijde-li nabíd-
ka.
Může se v dnešní době počítačů - nákup přes internet - uživit člověk, i 
když prodej po internetu nenabízí? Vyžadují po vás zákazníci (klienti) 
vznik webových stránek?
Naše společnost funguje převážně po internetu, viz kontakt níže a tuto mož-
nost podnikání shledáváme v dnešní době za vysoce efektivní. Takže za nás 
- ne, bez internetu by se člověk neuživil.
Proč právě k vám by měl zákazník zavítat? 
O zákazníka se rádi staráme. Nabízíme poradenství i po telefonu či emailu. Ne-
jsme nijak časově omezeni - tzn. věrným a stálým zákazníkům jsme k dispozici 
kdykoliv. V akci máme nyní k nákupu šátku pro miminka instruktážní DVD zdar-
ma. Ráda (slovo si vzala paní Hanka) klientkám poradím i z oblasti bylinek či 
aromaterapie, kde jsem nasbírala spousty vlastních zkušeností. S nastávajícími 
maminkami hovořím o různých tématech, ať už se jedná např. o téma porodu 
či poporodní péče apod. Tato činnost mě velmi baví a naplňuje.
Jste přesvědčeni, že působení právě vaší firmy je pro město Týniště a jeho
okolí přínosem? 
Snažíme se být přínosem - je to naším cílem, neboť není větší přínos pro lidi, 
než jim poskytnout výrobky šetrné k přírodě i vlastnímu tělu. Ovšem, jak jsme 
již zmínili, místních zákazníků bohužel zatím moc nemáme, tudíž nemůžeme 
soudit, zda již nyní je činnost pro zdejší obyvatelstvo přínosná. Věříme ale, 
že po přečtení tohoto článku probudíme ve čtenářích zájem a navštíví naše 
webové stránky, kde si z široké nabídky jistě vyberou.
Během rozhovoru mi paní Hanka namazala bolavá záda hřejivou léčivou mastí. 
Své popraskané rty, které již dlouhou dobu nepřijímaly žádnou pomádu či 
krém jsem „napustila“ přírodním balzámem. Odcházela jsem s menší bolestí v 
zádech a se rty krásně vláčnými - jen je políbit (úsměv). 

Jitka Mašková

Kontakt na firmu: www.sanami.eu, email:sanami@centrum.cz, tel:
605327450
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I LOUČENÍ PATŘÍ K ŽIVOTU

Měsíc březen mám ráda hned ze dvou 
důvodů: jednak mám narozeniny, tudíž 
je i reálná šance, že něco dostanu (úsměv 
na tváři), jednak - a to je ten hlavní dů-
vod - je to první jarní měsíc. Jako takový 
ukončuje studenou zimu a „připravuje“ 
nás lidi na sluníčko a teplo. Nastává tedy 
loučení. V tomto případě loučení se zi-
mou. V poslední době je mi březen velmi 
sympatický i tím, že je tento měsíc vyhlá-
šený jako Měsíc knihy. Mě osobně totiž 
knížky doprovázejí celý život. Pouze na 
chvíli jsem je odložila a to v době, kdy 
opravdu nebyl čas ani chuť, neboť jsem 
všechnu svou pozornost věnovala péči 
o narozené děti. To si člověk stále říkal, 
že je něco potřeba a zahálet s knihou v 
koutě by byl opravdu luxus.

2. března jsme se sešli v bývalé křivické 
škole, abychom společně ukončili první 
a snad ne poslední ročník Pohádkových 
čtení o páté. Loučení to bylo moc milé 
a příjemné. Naše děti zarecitovaly bás-
ničky, které jsem napsala přímo podle 
obsahu jednotlivých knih. Věk recitují-
cích dětí byl různý, ale všechny se svého 
úkolu zhostily na výbornou. Pro někoho 
to byla první příležitost vystoupení před 
diváky, některé děti za sebou již zkuše-
nost měly. Po recitování přišlo na řadu 
ztvárnění příběhu o šnekovi Palmácovi, 
kde si vedle dětí „zahráli“ i vybraní rodi-
če. Využili jsme k tomu kulisy vyrobené 
již z předchozího čtení a hraní nás moc 
bavilo. Následovalo slavnostní zakrojení 
dortu. Této důležité funkce se ujali „čest-

ní členové“ čtecích setkání, kterými byli 
vyhlášeni Pavel Kocián a Vojta Mašek. 
Řád čestného členství si vysloužili sto-
procentní účastí na všech pohádkových 
pátcích. Ač se možná i jim někdy jít ne-
chtělo, nakonec zvědavost přeci jen zví-
tězila a s nadšením si přišli poslechnout 
nový příběh z knížky, kterou třeba ještě 
neznali. Tady může čtenář podotknout, 
že, soudě podle příjmení, druhý jmeno-
vaný je pořadatelčin syn a tudíž to dostal 
příkazem, ale opak je pravdou. Své děti 
do ničeho nenutím, spíše lákám a mo-
tivuji. Prostředky použité k motivaci si 
s dovolením nechám pro sebe - nejsou 
to ale žádné z těch, které uvedl pan šéf-
redaktor v březnovém článku „Bít či ne-
bít“ - doplňuji opět s úsměvem na tváři 
pro klid ostatních rodičů. V závěrečných 
dílničkách jsme se dostali k vyrobení vě-
trníků a papírových perníkových chalou-
pek a pak už nastal čas se loučit. Loučit 
se mezi sebou, loučit se s povedenou 
akcí, kterou snad v budoucnu někdo zo-
pakuje, či v ní bude pokračovat. Ještě se 
vrátím k dortu - děkuji za něj Aleně Pa-
lečkové - byl vynikající. Také děkuji MC 
Ratolest za zapůjčení rekvizit.
Hlavně chci ale nyní poděkovat všem or-
ganizátorům, kteří, ať už u nás v Křivicích 
či kdekoliv jinde, jakékoli akce vymýš-
lejí, zajišťují nebo pořádají. Hodně lidí 
umí kritizovat (pan školník z týnišťské 
základní školy, jenž psal do březnového 
čísla, se mnou bude jistě souhlasit), ale 
málo lidí umí nabídnout pomoc či něco 
pochválit. Těžko se člověk dostává přes 
nástrahy, nepochopení či kritizování. Ale 
překoná-li to a obstojí-li, neztratí-li chuť 
projekt dotáhnout do konce a potěšit 
tím hlavně děti (pro které to přeci všich-
ni děláme), pak zaslouží obdiv a uznání. 
Proto vážení čtenáři, kteří občas brbláte, 
že koník na pouti, který vozí vaše děti, 
nechodí dle vašich představ dostatečně 
dlouho, že moderátorovi vypadl zvuk z 
mikrofonu a nebylo mu rozumět, že ..... 
a že ...., zkuste se nejdříve vžít do kůže 
toho, koho kritizujete a říct si, jak byste 
to zvládli vy. A pokud najdete lepší řeše-
ní, nabídněte ho. Zažijte ten pocit, jaké 
to je a pak se na to možná budete dívat 
z jiného úhlu pohledu. Je lehké kamkoliv 
přijít a posadit se. Mnohem těžší je kam-
koliv přijít a postavit se. Tak vám všem 
přeji příjemný duben, mějte se krásně a 
nezapomeňte na knížky.

Loučí se Jitka Mašková



Historicky první Final Four VČL žen přiví-
tá Týniště nad Orlicí!

Velká sportovní událost čeká o víkendu 
6. – 7. dubna Týniště nad Orlicí a halu U 
Dubu. Basketbalovému oddílu SK Týniš-
tě n. O. se dostalo velké cti uspořádat zá-
věrečné Final Four VČL žen. O pořádání 
této historicky první akce byl velký zá-
jem z větších basketbalových bašt, než 
je domácí SK, hlavně z Hradce Králové 
a Trutnova. Domácí baskeťačky, jako ví-
těz základní části a loňský vítěz VČL, si to 
zcela zaslouží a s nimi i celý oddíl a měs-
to Týniště nad Orlicí.

Bylo by hodně smutné, kdyby SK pořá-
dal Final Four a na domácí palubovce 
se nepředstavily domácí hráčky. To se 
však nestalo, baskeťačky zvládly čtvrtfi-
nále, když si ve dvou zápasech poradily 
s Jičínem a mezi nejlepšími čtyřmi týmy 
tak chybět nebudou.  Všechny hráčky, 
včetně trenéra Machúta, se dubnového 
víkendu nemohou dočkat a budou se 
chtít představit v co nejlepším světle a 
podruhé za sebou vyhrát VČL. K tomu 
budou potřebovat podporu v hledišti, 
ale také ze strany basketbalového oddí-
lu. Od něho prý takové nadšení a pod-
pora vidět moc nejsou.
Po druhém postupovém zápase jsme 
vyzpovídali trenéra Michala Machúta, 
který netajil radost z postupu i pořádání 
Final Four, ale na druhou stranu byla v 

jeho slovech znát hořkost, že toto nad-
šení nesdílí vedení oddílu. 
„Doufám, že se do začátku Final Four k 
tomu vedení postaví vstřícněji a udělá 
pořádnou reklamu a nějakou promoak-
ci, aby na tuto událost přitáhl co nejvíce 
diváků. Myslím, že tento model bude i 
víc atraktivní, než klasické play-off. Za-
tím moc pozitivní odezvu od oddílu 
nemáme, spíše to vypadá, že jsme jim 
vítězstvím v základní části a pořádáním 
připravili problémy, než radost. Pokusí-
me se Final Four vyhrát, ale i přes vítěz-
ství bychom se do kvalifikace o druhou
ligu nepřihlásili, protože tady o to není 

zájem, nikdo nám to nepřeje a nefan-
dí nám a jen tak pro radost se liga hrát 
nedá,“ vysvětluje trenér M. Machút.

Je to velká škoda, že sportu, kterému se 
dlouhodobě v Týništi daří a má úspěchy, 
což je vysvědčení pro oddíl, že se tam 
pracuje dobře, nemá podporu od vlast-
ních funkcionářů. Co by za to v jiných 
oddílech a sportech dali, prezentovat 
se dlouhodobými úspěchy. Být zároveň 
hrdi na to, co se dá ve skromných pod-
mínkách dokázat...

Martin Šnajdr

BASKETBALOVÝ ÚSPĚCH

Bronzová medaile z Mistrovství České 
republiky do Týniště nad Orlicí

 
Na atletickém mistrovství ČR juniorů v 
pražské hale O. Jandery dosáhl skvělého 
úspěchu domácí borec Václav Červin-
ka. Ve skoku o tyči se výkonem 410 cm 
umístil na výborném třetím místě a získal 
bronzovou medaili. Po velmi dobrém 
výkonu v sedmiboji, kde byl sedmý, za-
znamenal místní atlet další úspěch. Vašek 
Červinka začínal v minižácích atletického 
oddílu a sportovkách ZŠ u Mgr. Mirka 
Kozla. Svojí pílí a houževnatostí stále 
zlepšuje svoji výkonnost. Jde ve šlépějích 
olympijského vítěze Romana Šebrleho, 
který v místním oddílu atletiky také začí-
nal a několik let  závodil. Blahopřejeme.
 
Atletika Týniště nad Orlicí
Jiří Dostál

ATLETIKA SLAVÍ BRONZ
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Citrusovými plody jsou také pomeranče. 
Nejenže jsou chutné, ale jsou rovněž zdra-
vé. Pomeranče jsou dvojího druhu - hořké a 
sladké. Ty první, s názvem pomeranzo, patří 
do druhu Citrus aurantium, citroník (oran-
žovník) trpký. Z něj se vyráběla původní ne-
alkoholická oranžáda a likér curacao, které se 
dnes vyrábějí i z jiných citroníkových plodů. 
Citroník trpký pochází z jihovýchodní Asie. 
Jeho listy a nezralé plody obsahují éterické 
oleje, kterých se využívá při výrobě parfémů 
a mýdel. 

Pravý, sladký pomeranč, patří do druhu Citrus 
sinensis.  Plody pomerančovníku se skládají z 
oranžového vnějšího oplodí (pomerančová 
kůra), které obsahuje éterické oleje, vonné 
silice a pektiny. Pomerančová kůra se vyku-
puje jako surovina pro kosmetický a farma-
ceutický průmysl. Pod kůrou je vnitřní – bílé 
- oplodí, vatovité struktury a hořké chuti. 
Teprve pod ním je šťavnatá dužina (v blani-
tých pouzdrech), která sice obsahuje mnoho 
vody (asi 90 %), ale také velké množství vi-

tamínů, asi 10 % cukru a organické kyseliny. 
Pomeranče jsou významné zejména svým 
obsahem vitamínu C.

Dužnina plodů se jí nejčastěji syrová, nebo 
se zpracovává na džusy či zejména v USA a 
Anglii na zavařeniny a džemy. V kuchyni se 
pomeranče nejčastěji uplatní v ovocných i 
zeleninových salátech, ale také při přípravě 
drůbežího masa.

U nás se sice nejčastěji konzumují mandarin-
ky, pomeranče, citróny a grapefruity, existují 
i další druhy citrusů, které se na pultech moc 
nevyskytují. Například bergamot (velmi aro-
matický citrus tvaru hrušky) - jeho květy jsou 
součástí mnoha parfémů, hořký sevillský po-
meranč - na marmeládu, kumkvat a pomelo. 
Pomelo neboli Adamovo jablko vzniklo prý 
zkřížením pomeranče a grapefruitu. Jeho 
světle žlutá či oranžová až do červena pře-
cházející dužnina obsahuje značné množství 
vitamínů A i C a je také vydatným zdrojem 
draslíku. 

ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
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V sále základní umělecké školy proběh-
la koncem února (po uzávěrce čísla) 
okresní přehlídka komorních souborů s 
převahou dechových nástrojů. Na této 
nesoutěžní akci se představilo 70 muzi-
kantů z 5 uměleckých škol  našeho okre-
su. Předvedli návštěvníkům přehlídku 
nejen velkého nadšení, elánu a radosti 
z muzicírování, ale také nemalé umění.  
Znovu potvrdili, že základní umělecké 
školy mají nezastupitelné místo jak v 
umělecké, tak i společenské výchově 
mladých lidí. Převážná většina souborů 
soutěžila v komorní hře v prvním břez-
novém týdnu v krajském kole soutěže 
v Jičíně, resp. v Hradci Králové.  Popřá-
li jsme jim nezbytné štěstí potřebné k 
úspěšné reprezentaci svých škol.

A jak to dopadlo?
Ve dnech 5. a 6. března proběhla v Jičí-
ně a Hradci Králové krajská kola soutěže 
ZUŠ v komorní hře s převahou decho-
vých nástrojů. Do těchto soutěží, resp. 
do jejích výsledků, znovu promluvili vel-
mi hlasitě zástupci Základní umělecké 
školy v Týništi nad Orlicí a potvrdili tím 
výjimečnost dechového oddělení této 
školy.

Tři ze čtyř souborů zvítězily ve své věko-
vé kategorii (Klarinetové trio – Vojtěch 
Hájek, Marek Rous, Martina Kumpoštová, 
Saxofonové duo – Martina Kumpoštová, 
Karel Štrégl a Žesťový kvartet – Václav 
Hloušek, David Stárek, Zdeněk Šimon, 
Jan Chvojka), klarinetové trio mladších 
žáků (Vojtěch Peremský, Jan Polívka a 

Ondřej Kohout) obsadilo druhé místo. 
Navíc Klarinetové trio a Žesťový kvartet 
si svým umístěním vybojovaly postup 
do ústředního kola soutěže, které se 
bude konat v polovině dubna v Liberci.
V obrovské konkurenci, která se na obou 
místech sešla, je tento úspěch dalším 
důkazem výborné práce pedagogů, kte-
ří se podílejí nejen na uměleckém, ale 
především lidském vývoji mladých lidí, 
kteří svoji zálibu, lásku a radost našli v 
hudbě. Všem muzikantům blahopřeje-
me a postupujícím přejeme hodně mu-
zikantského štěstí v Liberci.

Mgr. Pavel Plašil

Fotogalerii naleznete na druhé straně 
obálky.

NADŠENÍ A ELÁN Z MUZICÍROVÁNÍ

Během šesti víkendů v lednu a únoru jezdily naše děti do Zdobnice v 
Orlických horách, kde Ski klub Kostelec nad Orlicí letos pořádal již 38. 
ročník Lyžařské školy. Pod vedením zkušených instruktorů si tu úplní 
začátečníci osvojili základy lyžování a ti pokročilí se nadále v tomto 
zimním sportu zdokonalovali. Kromě samotného ježdění na prkýn-
kách se dětí učí také samostatnosti, to když si musí na svahu poradit s 
různými nesnázemi. Tím může být například nečekaný pád z lyžařské-
ho vleku, zamlžené brýle, promočené rukavice anebo nedostatečný 
příděl pamlsků v maminčině svačince. Všechnu tuto nepohodu ale s 
přehledem převáží spousta legrace, kterou s kamarády při cestování 
v autobuse může malý lyžař zažít. Kurz je tradičně završen závody ve 
slalomu a karnevalem na lyžích.
Za všechny rodiče, jejichž děti se zúčastnily 38. ročníku Lyžařské školy 
B, bychom chtěli poděkovat celému týmu Ski klubu Kostelec, jmeno-
vitě pak Mgr. Haně Kučerové, Josefu Samkovi, Yvettě, Michalovi a Míše 
Skalickým, Jakubovi a Rosťovi Lakosilovým, Martině Kumpoštové a 
Míše z Rychnova za péči, kterou našim dětem věnovali. 

Adam Prokeš a Luboš Rydrych

VZPOMÍNKA NA ZIMU

Kosmetický salon *OLGA*
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803 

(bývalá Porska)

* Nechte se hýčkat v příjemně a moderními  přístroji vybave-
ném kosmetickém salonu
* Čeká Vás komplexní kosmetické ošetření přírodní kosmeti-
kou a účinné ošetření  kosmetickými přístroji (ultrazvuk, der-
mabraze,ozonizér,UV lampa) 
* Poradenství v péči o pleť je ZCELA ZDARMA

Těší se na Vás Olga Fedrselová 
www.kosmetikaolga.cz, Mobil : 728 513 002



TRÁPENÍ A RADOSTI PODáte  LYŽAŘSKÝM VLEKEM
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