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ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Bravo děvčata!
Týnišťské basketbalistky na prahu 2. ligy.

51. ročník



OBRAZEM

MAŽORETKY „TÝNKY“

Dovolte mi představit naše 
malé šikovné holčičky z Tý-
niště a okolí – mažoretky 
„TÝNKY“, které vznikly na 
začátku školního roku 2011. 
Po loňském úspěchu sou-
těžní skupiny mažoretek 
Colloredo z Opočna, které 
měly 1.5.2011 vystoupení na 
parkovišti u restaurace Rou-
benka, se vyhlásil nábor pro 
nový obor mažoretek při ZUŠ 
v Týništi nad Orlicí. Pod vede-
ním zkušené opočenské paní 
učitelky Mgr.Věry Juráškové 
se naše nové týnišťské mažo-
retky scházejí každý čtvrtek 
od 15h v malém tanečním 
sále Základní umělecké ško-
ly v Týništi nad Orlicí. Malé 
tanečnice trénují 2,5 hodiny 
týdně. Po pilné půlroční pří-
pravě již měly „Týnky“ první 
vystoupení  dne 16.3.2012 v 
hotelu Holub v Opočně, pod 
názvem Večer s mažoretka-
mi. Ukázaly na sobě hodně 
práce, která byla oceněna 
velkým potleskem.

Renata Brandejsová
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U S N E S E N Í   č.   32
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 19.03.2012

A) Schvaluje
1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene  s ČEZ Distribuce 
Děčín (Týniště n.o., Štěpánovsko, Gluch – kn-
n,nn úprava).
2. Pronájem pozemku  p.č. 2243 o výměře 
300 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí  pro *** s plat-
ností od 1.4.2012 za cenu 2 Kč/m2.
3. Postup řešení navržený finančním odbo-
rem ve věci platebního výměru porušení 
rozpočtové kázně podle ust.§ 22 odst.9 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb. Nařízený odvod v 
částce 32.688 Kč, se sankcí 1 promile za každý 
den, kdy byly peníze neoprávněně na našem 
účtu. 

B) Bere na vědomí
1. Zápis zdravotní a sociální komise ze dne 
12.03.2012.
2. Informaci ve věci šetření podnětu UOHS 
– konečné stanovisko. 
3. Informaci ve věci dopisu od p. Jana Chu-
díčka  týkající se dopravní situace křižovatky 
na sídlišti U Dubu.
4. Dopis předsedy ČSTV JUDr. Miroslava 
Jansty ve věci rozdělení výtěžku z loterií a 
sázkových her.

C)  Ukládá 31/12
1. Projednat v ZM odkoupení pozemků od 
*** p. č. 1063/20, 1117/7, 1117/8, 1120/1, 

1120/2, 1129/17, 1129/18, 1129/20 v k.ú. Tý-
niště nad Orlicí za cenu 50 Kč/m2. T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. Paštika
2. Rada města byla seznámena s dopisem p. 
Šotoly Josefa ve věci návrhu řešení dešťové 
a odpadní kanalizace v obci Křivice a pově-
řila starostu města připravit odpověď T:30/3/
2012 Odpovídá: Ing.Matička
3. Rada města byla seznámena s žádostí ře-
ditelky DDM o poskytnutí finanční částky na
plat jednoho pedagogického pracovníka. 
RM ukládá pozvat ředitelku DDM Janu Ka-
lousovou k projednání žádosti  dne  2.4.2012. 
T:23/3/2012 Odpovídá: Ing.Paštika

U S N E S E N Í   č.   33
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 02.04.2012

A) Schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Na 
Netřebě s panem ***.
2. Návrh vedoucího Městského bytového 
podniku na soudní vystěhování z bytu paní 
***.
3. Zablokování herního prvku na dětském 
hřišti U Dubu proti otáčení.

B) Bere na vědomí
1. Zápis ze sportovní komise č. 6/2012.

C) Ukládá 31/12
1. Vypracovat krizovou variantu financování
Domu dětí a mládeže na rok 2012. T: 13/4/
2012 Odpovídá:  Jana Kalousová

2. Připravit smlouvu o výpůjčce pro Sportov-
ní klub do roku 2023.
3. T:13/4/2012 Odpovídá: Ing.Matička
4. Jednat ve věci odkupu pozemků Na Pod-
boří od pana *** – rozsah, cena.
T:13/4/2012 Odpovídá: Ing.Matička

 U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

n. Orl. konaného dne 02.04.2012

A) Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 3-4/2012 (platební 
výměr na odvod a platební výměr na penále 
– akce přednádraží Týniště nad Orlicí).
2. Úhradu platebního výměru na odvod č. 
11/2012 za porušení rozpočtové kázně ve 
výši neoprávněně použitých prostředků při 
financování projektu Rekonstrukce předná-
draží v Týništi nad Orlicí v částce Kč 32.688,00 
do rozpočtu Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severovýchod.
 3. Úhradu platebního výměru na penále č. 5/
2012 za prodlení s odvodem za porušení roz-
počtové kázně v částce Kč 5.491,42 Regionál-
ní radě regionu soudržnosti Severovýchod 
(projekt Rekonstrukce přednádraží v Týništi 
nad Orlicí). Částka penále bude zaplacena 
dle rozhodnutí, pouze pokud nebude doru-
čeno písemné rozhodnutí o jeho prominutí.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

ZPRÁVY Z RADNICE

OTÁZKY PRO MÍSTOSTAROSTU MĚSTA

V souvislosti s nedávno zastupitelstvem 
města schváleným rozpočtem na rok 2012 
jsem položil několik otázek týkajících se 
tohoto tématu místostarostovi města Pav-
lu Nadrchalovi.

1. Jaké priority vedly radnici při sesta-
vování rozpočtu na rok 2012?
Základní prioritou je zajistit chod města, 
jeho příspěvkových organizací a všech 
složek placených z rozpočtu města. Po 
zajištění základních funkcí je nutné udr-
žovat a pokud možno rozšiřovat a zkva-
litňovat městský majetek. Dalo by se ale 
říci, že rok 2012 je rokem „oprav a údr-
žeb“. Předchozí roky byly více zaměřené 
na investice. Stávající majetek je ale také 
nutné udržovat v dobrém a provozu-
schopném stavu. Z významných oprav 
bych rád uvedl: mateřské školy Město a 
Dub, dům dětí a mládeže, základní umě-
leckou školu. V těchto budovách jde 
zejména o výměnu oken a tím budoucí 
úsporu drahých energií. Významná část-
ka jde také na údržbu a opravu v geria-
trickém centru. Jak jsem výše uvedl, rok 

2012 je rokem údržeb a oprav městské-
ho majetku, je ale také pamatováno na 
investice (investicí se rozumí vybudová-
ní nebo pořízení něčeho nového). 
2. Rozpočet je sestaven jako schodko-
vý. Řekněte nám důvody, které vedly 
k tomuto rozhodnutí.
Ano, rozpočet pro letošní rok je opravdu 
schodkový, protože jsou do výdajů za-
pojeny ušetřené peníze z let minulých. 
Z účetního pohledu je tedy rozpočet 
schodkový, ale jenom proto, že investu-
jeme tyto naspořené rezervy, které vznik-
ly tím, že město v předchozích letech 
rozumně hospodařilo, nikoliv nadoraz, 
ale s rezervou a tudíž ušetřilo. Ušetřené 
peníze nyní poslouží k opravám, údrž-
bám, investicím a dalšímu rozvoji města. 
Jinými slovy, schodkový rozpočet města 
Týniště na rok 2012 neznamená, že se 
zadlužujeme, ale že dochází k využívání 
již zmiňovaných našetřených finančních
prostředků. 

3. Příjmy do rozpočtu obcí rok od roku 
klesají, zatímco režijní náklady obcí 

naopak stoupají. Jak hodně to ovliv-
nilo tvorbu letošního rozpočtu? 
Musím říci, že poměrně významně. Máte 
pravdu, tlak na městský rozpočet na 
straně výdajů neustále stoupá a příjmy 
klesají. Díky neutraceným  penězům v 
minulém roce   můžeme  letos realizo-
vat všechny akce uvedené v rozpočtu 
roku 2012, který naleznete na webových 
stránkách města.  V případě zájmu pro 
vás nechám několik výtisků rozpočtu 
města na podatelně městského úřadu. 

4. Jaké zásadní projekty či akce míní 
město z rozpočtu v roce 2012 financo-
vat?
Jedná se například o nové chodníky a 
prostranství okolo nově opravené zá-
kladní školy, dále jsou to přípravy na 
rekonstrukci kulturního centra a také 
přístavba šaten a sociálního zařízení 
sportovní haly U Dubu. 

Na otázky Libora Koldinského odpovídal 
Pavel Nadrchal
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Týnišťák David Drábek

V minulém vydání Zpravodaje jsme se 
krátce zmínili o Davidu Drábkovi, spíš 
jsme mu jako redakce poblahopřáli k 
jednomu úspěchu. Dnes bych si tuto 
osobnost místního rodáka uchopil 
pouze pro sebe a napsal o ní svoje 
osobní postřehy.
Když kdokoliv přede mnou vysloví jmé-
no Davida Drábka, okamžitě si vzpo-
menu na Sítiny, jednu čtvrť našeho 
města, a především na Stávek, les s tím-

to místem bezprostředně sousedící. Jsou to totiž místa, odkud 
pocházím, kde jsem vyrůstal, ale o tom pochopitelně mluvit 
nechci. Vyrůstal zde i můj vrstevník, kamarád a „skorosoused“ 
David Drábek. Velice si u něj považuji jeho patriotismu k oněm 
místům, o kterých moc rád všude hovoří. Je to opravdová lás-
ka k rodné hroudě, kde v rodinné vile vznikala i vznikají jeho 
úspěšná díla, jeho divadelní hry. David totiž kdekoliv na světě 
kam cestuje a kde se jej zeptají, odkud pochází, tak odpoví, 
že z Týniště nad Orlicí. A takto odpoví v Sydney i v New Yorku, 
kde nikdo ani nemůže tušit, o jakém místě to vlastně hovo-
ří. A to odpoví zcela bezprostředně a naprosto samozřejmým 
stylem. To je opravdový a krásný důkaz jeho vřelého vztahu k 
rodnému městu. Ještě jeden zážitek na toto téma mám v sobě 
zapsaný. Když jsme před dvěma lety s kolegy ze Spolku přá-
tel města zpřístupňovali veřejnosti vodárenskou věž a začali ji 
přetvářet na galerii a malé místní muzeum, tak David byl jed-
ním z prvních návštěvníků. Hodně se o tuto aktivitu zajímal 
a do naší pamětní knihy nám působivě napsal krátce : „Vivat 
týnišťské Hradčany!!!“.  Ono je to o Davidovi hodně známo, že 
vždy rád a všude o Týništi hovoří jako o svém zamilovaném 
městě, kde prožil dětství a mládí a kam moc rád jezdí tvořit. Já 
osobně jsem podobného smýšlení, jsem lokálním patriotem a 
též milovníkem místní historie. To nás dva s Davidem odjakži-
va spojuje.
Není předmětem ani cílem mého úvodníku  napsat Davido-
vo curriculum vitae a vyrobit soupis veškerých jeho mnoha 
ocenění, to si každý může najít na Wikipedii. Ale rád bych na 

tomto místě alespoň připomněl poslední úspěchy, kterých 
David v letošním roce dosáhl. Jako umělecký šéf Klicperova 
divadla v Hradci Králové převzal koncem února v pražském 
Divadle v Dlouhé na slavnostním udílení Cenu Alfréda Rado-
ka za divadelní hru Jedlíci čokolády. Hra v tomto jubilejním 
20. ročníku zvítězila v kategorii Hra roku 2011, kterou kritika 
uděluje původní české hře poprvé uvedené v tomto roce. Dále 
byl nominován na výroční cenu města Hradce Králové, která 
je každoročně udělována již od roku 1993 na základě návrhů 
občanů a institucí osobnostem žijícím a působícím v krajském 
městě. V ocenění za významné počiny na poli kulturním s ná-
zvem Hradecká múza skončil David na třetím místě. Za zmínku 
stojí i působení Davida Drábka na mezinárodní scéně. Ke konci 
března a začátkem dubna uvedlo Slovenské národní divadlo 
v Bratislavě hru Antona Pavloviče Čechova Čajka se Zdenou 
Studénkovou v hlavní roli právě v režii našeho úspěšného ro-
dáka.

Těmito pár řádky jsem chtěl připomenout jednu skromnou 
osobu žijící mezi námi, která ve své branži je opravdovým a 
uznávaným profesionálem. A taky bych závěrem za sebe chtěl 
Davidovi poděkovat za již komentovaný milý patriotismus vůči 
místům, odkud pochází, za to, že je hrdý na to, že je Týnišťák.

Libor Koldinský 
šéfredaktor

17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2012

1. - 2. června 2012

Po roce se přiblížila doba největší kulturní události našeho měs-
ta, ale i regionu.  Pořadatelé pro vás připravili opět velice pestrý 
hudební program. Mimo jiné se můžete  těšit na Trio Vojtěcha 
Eckerta a Danu Vrchovskou, Petra Kroutila (Praha), J.Hniličku a  
M.Bártka, Big Band Swingless Jazz Ensemble Nitra (Slovensko), 
kapelu Sto zvířat,  Mladý týnišťský big band a jejich hosty a mno-
hé další.  

NEJVÝZNAMĚJŠÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ 
UDÁLOST ROKU 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
92 let Zdenka Hloušková
 Oldřich Kubelka
91 let Zdeněk Doležal
85 let Jiřina Alexová
80 let Zdena Imrichová
 Ludvík Nuska

Hana Zahálková (75)
Jarmila Váchová (72)
Jiřina Kapčuková (85)
Stanislav Kašpar (80)

Karel Kubíček (71)
Jiřina Řehulová (91)

Petr Horký (69)

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro ob-
čanské záležitosti, paní Janě Michálkové a paní Boženě Švábo-
vé, za příjemné posezení, gratulaci a dárky u příležitosti mého 
životního jubilea - 80 let.

Josef Veselka

Jménem geriatrického centra bych velmi ráda poděkovala 
panu Liboru Koldinskému za poskytnutí krásných starých foto-
grafií města Týniště nad Orlicí, které dokumentují jeho promě-
nu v jednotlivých letech. Tyto fotografie budou využívány jako
obrazové podněty pro naše obyvatele v rámci vzpomínkových 
setkávání, která v geriatrickém centru pravidelně probíhají. Ta-
ková sbírka fotografií skýtá spoustu obětavé práce, chuti a zá-
jmu o město. Pro naše obyvatele, kteří pocházejí z Týniště nad 
Orlicí, jsou tyto snímky pro jejich vzpomínky neocenitelné.

Marie Vacková, ředitelka GC

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí za milou pozornost 
a dárek k mým narozeninám. Velice si toho vážím a upřímně  
děkuji.

Koďousková  Miloslava
Geriatrické  centrum Týniště nad Orlicí

Děkuji členkám SPOZ paní Sekyrové a paní Křišťanové za bla-
hopřání a dary k mému životnímu jubileu.

Záleská Růžena

Vojtěch Otava
Andrea Mecová

Robin Marek
Matěj Florián

Viktorie Mrkvičková

PORADNA

Na téma, co vše může hrát roli při 
koupi nemovitosti, nám odpovídal 
realitní makléř Mgr. Zdeněk Pilbauer:

1. Jaké jsou podle vás nyní aktu-
ální  trendy, o co se lidé zajímají 
při koupi domu bytu? 
Nejlépe se dnes prodávají menší 
byty. Konkrétně máme „vyproda-
né“ veškeré 2+1 a 2+kk. K tomu 
registrujeme stále větší množství 
poptávek po těchto bytech. Stejně 
tak je tomu i u menších rodinných 

domů. Lidé shánějí max. dispozici 3+1. Stále se dobře pro-
dávají i dvougenerační domy, kde se sestěhovávají rodiny 
kvůli šetření nákladů. Domy však musí mít oddělené vchody 
a ideálně i stejné dispozice. Kupující více než dříve zajímají 
náklady a služby, zvláště pak fond oprav. Plně revitalizované 
panelové domy s fondem oprav někde přes 2000 Kč měsíčně 
se stávají těžko prodejnými.
2. Hledí dnes lidé  při koupi bytů  i na jeho energetickou 
náročnost?
Rozhodně ano. Otázky ohledně nákladů na topení bývají 
jedněmi z prvních, které nám kupující kladou. Zajímají se 
o druh topného média a stav topné soustavy. Lidé obecně 
preferují plyn a ústřední topení. V domech je zajímají např. 
krbová kamna, kterými se dá ohřát s malými náklady značná 
část prostor. Zateplení je výhodou, která většinou rozhoduje 
při volbě daného domu či bytu.
3. Jakou roli hrají rostoucí ceny energií  v rozhodování 
při koupi bytu nebo domu?
Jak již jsem zmínil, poměrně velkou.  Pokud dům či bytový 
dům není zateplen a nemá vyměněná okna, lidé většinou 
počítají s tím, že tak v dohledné době budou muset učinit. 
Zajímá je i umístění bytu v domě. Krajní byty pod střechou 
nebo nad nezatepleným sklepem se výrazně hůře prodáva-
jí. 
4. Jaký je cenový trend ve vašem regionu u bytů a 
domů?
Ceny jsou spíše setrvalé, pokles je např. u družstevních bytů a 
stejně tak u bytů v panelových domech. Ale hodně záleží na 
konkrétním městě. Výborná dostupnost největšího zaměst-
navatele regionu Škoda Auto Kvasiny znamená i významně 
větší ceny nemovitostí. Stále přetrvává zájem o atraktivní po-
zemky do výměry 800 m2. Začal oživovat trh s chalupami a 
chatami na horách. 

CVIČÍME VENKU v Křivicích
Každou  středu   od  4.4. do 31.8. 2012 | 17:00 do 18:00hod. 

Proč se potit v tělocvičně?
Cvičíme pod širou oblohou na čerstvém vzduchu, obklo-
peni přírodou. Do fitness programu zařazujeme přírodní
cvičební pomůcky, nechybějí ani taneční a dynamické prv-
ky. V druhé části cvičení posilujeme problematické partie. 
Cvičební program je vhodný  na hubnutí, zlepšení fyzické 
kondice a pro radost z pohybu. Po cvičení je možnost po-
sezení v čajovém klubu www.zijizdrave.com (program na 
stránkách), k dispozici infra sauna.

Cena cvičení 50 Kč | Kontakt : 777 306236
Adresa : Křivice 31
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KULTURNÍ POZVÁNKY

divadlo
Čtvrtek 03. května, 17:00 hodin, divadelní sál kulturního domu

Ať žijí duchové
Dětský muzikál v podání divadelní skupiny Poškoláci.
Pořádá DDM Sluníčko v Týništi nad Orlicí.

Pátek 11. května, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

 „Seš normální?“
 Na četná přání diváků se na domácí scénu vracejí herci divadelní skupiny TEMNO  ve své nejúspěšnější komedii, jejíž děj se 
odehrává v prostředí oddělení otevřené  psychiatrie. Režie: Eva Drábková.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.  Cena: 80 Kč.

Pondělí 14. května, 8:00, 9:15 a 10:30 hodin, sál ZUŠ

 „Na farmě“
Výchovná představení pro MŠ. V představeních se prolínají všechny obory školy.  Režie: Veronika Půlpánová.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pátek 18. května, 18:00 hodin, divadelní sál kulturního domu

 „Školnícháska“
Závěrečné a absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

výstavy 

koncerty
Pondělí 14. května, 17:30 hodin, sál ZUŠ

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

Pondělí 28.května, 17:30 hodin, sál ZUŠ

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

Úterý 01. května, 7:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Memoriál J. Holického
Místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže. Pořádá  ČSCH Týniště nad Orlicí.

Pátek 25. května, sál ZUŠ

Zahájení závěrečné výstavy prací žáků výtvarného oboru
Výstava bude probíhat od 25.5. do 1.6. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 27. května, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

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

Zápis žáků do Základní umělecké školy pro školní rok 2012/2013

Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve středu a ve čtvrtek 23. a 24. května    2012 v 
době od 16:00 – 18:00 hodin na talentové zkoušky do hudebního oboru a zápisu do výtvarného, taneč-
ního a literárně dramatického oboru. Informace na stránkách www.zustyniste.cz , na telefonních číslech 
494 371513, 775 188 450 nebo v kanceláři ZUŠ.  Zájemci o studium se mohou přihlásit i mimo uvedené 
termíny po osobní domluvě s vedením školy.

www.tyniste.cz | oficiální internetová prezentace města Týniště nad Orlicí
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jiné akce
Májové týnišťské veselení

1.května 2012 na Tyršově náměstí 

10:00 - Velký dechový orchestr ZUŠ + vystoupení mažoretek ZUŠ Týniště nad Orlicí
11:00 - Vystoupení dětí z Mateřské školy U Dubu a MŠ Město
11:30 - dixieland Black Buřiňos
12:30 - Cik Cak žonglérská show
13:00 - cimbálová muzika Pozdní sběr, Uherské Hradiště
15:00 - kapela Trumf country rock

Doprovodný program:od 13:00 hodin soutěžní odpoledne pro děti s DDM Sluníčko, skákací hrad,   bohatý stánkový prodej, 
bohaté občerstvení. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do prostor kulturního domu.

Úterý 01. Května, 9:00hod., areál chovatelů Bobkárna

Prvomájová oslava svátku práce
Vystoupení poslankyně České republiky za KSČM Soni Markové a dalších hostů.
Pro návštěvníky je připraven kulturní program - taneční vystoupení dětí. Hraje hudební skupina Standy Vlčka.  Dětský koutek 
- hry, malování, soutěže. Občerstvení zajištěno. Vstupné 10 Kč.
Pořádají OV KSČM v Rychnově nad Kněžnou a ZO KSČM v Týništi nad Orlicí.

Neděle 06. května, 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.

Čtvrtek 17. května, 17:00 hodin, divadelní sál kulturního domu.

Vystoupení se Sluníčkem
Závěrečné vystoupení tanečních, hudebních a dalších kroužků DDM Sluníčko.
Pořádá DDM Sluníčko v Týništi nad Orlicí.

Neděle 20. května, 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.

Sobota 26. května, 10:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

„O týnišťské tajemství“
Tento den proběhne 20. ročník nepostupové přehlídky amatérských tanečních  kolektivů v několika kategoriích.  Přijďte po-
vzbudit naše děvčata!!! Pořádá DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí.  Vstupné 30 Kč.

Úterý 29. května, 17:30 hodin pro veřejnost, 8:00 a 10:00 hodin pro školy, divadelní sál kulturního domu.

„Tanec srdcem“
Závěrečné a absolventské představení žáků tanečního oboru ZUŠ. Pořádá ZUŠ a SRPZUŠ 

KULTURNÍ POZVÁNKY

Už brzy zase otevíráme!

Občanské sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí chystá pro letní expozici 2012 v galerii a muzeu ve „Vodárenské 
věži “ kromě jiných akcí i dvě souběžné výstavy. Jedna se bude týkat historických pohlednic města a druhá tématu historie 
podnikání ve městě.
Letošní sezóna bude zahájena slavnostním otevřením v sobotu 9. června v 10:00 hodin, které bude mít v nejbližším okolí 
věže doprovodný program spojený s přehlídkou historických vozidel a motocyklů i hudební produkcí. Občerstvení na akci 
bude zajištěno. 
Zveme nejen všechny příznivce místní historie, ale i milovníky krásných časů doby první republiky.

Členové Spolku přátel města
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AKCE DDM v měsíci květnu

čtvrtek 3.5.  AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ od 17 hod.
Dětský muzikál v podání divadelní skupiny Poškoláci. Dopoledne 
pro školy a školky, v podvečer pro rodiče a další veřejnost. Přijďte 
podpořit dětské herce a zpěváky!

6. – 8. 5.   MERITORIO pro zájemce 13 – 18 let
48 hodin naplněných zážitky, objevy, nečekanými zvraty, nevy-
počitatelnými úkoly, spoluprací a spoluprácí a kdoví ještě čím... 
Přihlášky a bližší informace ve Sluníčku.

středa 9.5.  KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ od 17 hod.
Lehce zamazaný večer pro ruce šikovné i nešikovné. Poslední v 
tomto školním roce!

čtvrtek 10.5. PEDIG od 17 hod.
Přihlaste se, prosím, předem! Cena 35 Kč + spotřebovaný mate-
riál.

čtvrtek 17.5.  VYSTOUPENÍ SE SLUNÍČKEM od 17 hod.
Závěrečné vystoupení našich tanečních, hudebních a dalších 
kroužků. Těšíme se na vás v Kulturním domě!

Pátek 18.5. VEČERNÍ HRANÍ + trénink na sobotu od 18 hod.
Můžete si zahrát tréninkově Carcassonne nebo jakoukoliv hru s 
našimi lektory, z naší Hernotéky, čítající přes 70 her.

Sobota 19.5.  VELKÝ TURNAJ V CARCASSONNE
V rámci Carcassonne tour se opět po roce uskuteční turnaj i u 
nás. Přihlásit se může kdokoliv, dospělí i děti. Ceny v podobě her 
máme pro dospělé i pro juniory. Prezence v 9.30 hod.

Úterý 22.5.  FIMO – válečky s motivy
Tvořivá dílna je určena začátečníkům, k dispozici jsou veškeré po-
třeby a pomůcky. 
Cena 70 Kč + spotřebovaný materiál.

čtvrtek 24. 5.  PEDIG – řetízkový a copánkový vzor od 17 hod.
Přihlaste se, prosím, předem! Cena 35 Kč + spotřebovaný mate-
riál.

24. – 25.5.  BAMBIRIÁDA RK
Výlet a vystoupení našich dětí z kroužků.

sobota 26.5. TANEČNÍ SOUTĚŽ „O týnišťské tajemství“
od 10.30 hod. V Kulturním domě se koná 20. ročník nepostupové 
přehlídky amatérských tanečních kolektivů v několika kategori-
ích. Přijďte povzbudit naše děvčata! Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 31.5.  DEN DĚTÍ – ZAHRADNÍ REJ od 17 hod.
Soutěže a hry pro děti, občerstvení, zahradní atrakce. Vstupné 
dobrovolné.

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

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

Proběhlo...

Ve Sluníčku se, tak jako každý rok, ve velikonočním týd-
nu otevřel VELIKONOČNÍ JARMARK, který nabídl spoustu 
drobných velikonočních dekorací, většinou od amatér-
ských tvořitelek. O výzdobu se postaraly děti z kroužků 
a na třídenním maratonu se, kromě pracovníků DDM, 
podíleli také dobrovolní pomocníci – Jana K., p. Friml 
a Renata P. Děkujeme. O velikonočních prázdninách s 
námi děti vyrazily na VÝPRAVU ZA PTAČÍM PÍRKEM, která 
nás mimo jiné zavedla do týnišťské „šiškárny“, kde jsme 
se nejen seznámili s procesem luštění šišek, ale hlavně 
s výrobou ptačích budek a dokonce jsme si i jednu od-
nesli do  Sluníčka. Děkujeme zaměstnancům za ochotu 
a vstřícnost při naší exkurzi. V pátek na VELIKONOČNÍCH 
SLUNÍČKOHRÁTKÁCH jsme společně zdobili vajíčka, 
hráli si v tělocvičně, v hudebně a pletli kytky z pedigu. 
Děkujeme našim stálým pomocníkům – Danovi, Martě, 
Zitě, Soně a Anče. Večer se v DDM sešli příznivci her, aby 
se nějaké buď naučili nebo aby si zopakovali pravidla na 
sobotní turnaj. Na hlavním turnaji v DOMINIONU, který 
patřil do série celorepublikových soutěží, se utkalo 26 
hráčů nejen z Týniště. Do celostátního finále v Praze si 
potřebné postupové body zajistili mezi juniory Michal 
Hladík, Vojta Provazník, Petra Vaníková a Jan Vaník. Z do-
spěláků doplní týnišťskou výpravu Jiří Linhart, Kateřina 
Rulfová a Eva Jenčíková. Děkujeme všem za účast a po-
hodu při celé akci. Těšíme se na další zájemce a aktivní 
hráče!

Eva Jenčíková 

Spolek přátel Týniště
www.muzeum-tyniste.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnostI
BŘEZEN 2012

Dne 1.3. 2012 v 13:00 hod. 
bylo strážníkem zajištěno 
odstranění sražené kočky z 
ulice Kpt.V. Opatrného a ná-
sledná likvidace kadáveru. 
Dne 2.3. 2012 v 08:00 hod. 
byl na základě upozornění 
obyvatelky sídliště U Dubu 
proveden odchyt toulavé 
kočky nakažené svrabem. Po 
vyšetření veterinárním léka-

řem bylo rozhodnuto o utracení. 
Dne 3.3. 2012 v 22:30 hod. se na služebnu MP dostavil oby-
vatel města, aby učinil oznámení o krádeží svého mobilního 
telefonu. Věc byla strážníky šetřena jako přestupek proti ma-
jetku. 
Dne 9.3. 2012 v 20:40 hod. a 22:30 hod. bylo na základě 
telefonických oznámení strážníky řešeno v Týništi nad Orlicí, 
ul. T.G. Masaryka verbální a fyzické napadání mezi druhem a 
družkou. Situace byla na místě uklidněna, věc byla dále řešena 
jako přestupek proti občanskému soužití. 
Dne 10.3. 2012 v 09:30 hod. bylo od obyvatele sídliště U 
Dubu přijato telefonické oznámení, že po otevření vstupních 
dveří vběhl do jeho bytu cizí pes a znečistil zařízení bytu. Po 
zjištění majitele byla věc projednána, bylo dohodnuto od-
škodnění oznamovatele-poškozeného, přestupek byl řešen 
domluvou.   
Dne 12.3. 2012 v 08:55 hod. byla strážníkem na základě žá-
dosti Hasičského záchranného sboru provedena asistence při 
otevření bytu v Týništi nad Orlicí, ul. Komenského.

Dne 19.3. 2012 v 18:23 hod. byl na městskou ubytovnu „Mod-
rák“ přivolán strážník MP, že „hrozí přímé nebezpečí požáru 
ubytovny“. Na místě bylo strážníkem zjištěno, že jeden z uby-
tovaných si ve svém uzamčeném pokoji ohříval večeři na elek-
trickém vařiči a při tomto z důvodu podnapilosti tvrdě usnul. 
Zápach a dým ze spálených potravin zamořil celou ubytovnu. 
Strážníkovi se podařilo probudit obyvatele zmíněného pokoje 
a po odemčení vstupních dveří následně odstranit zdroj mož-
ného požáru. Věc bude řešena zřizovatelem ubytovny jakožto 
porušení řádu ubytovny.
Dne 20.3. 2012 v 07:45 hod. byl v rámci obchůzky strážní-
kem zjištěn v ulici T.G. Masaryka výskyt volně pobíhajícího psa 
plemene zlatý retrívr. Pes byl strážníkem odchycen a umístěn 
na služebnu MP. Po zjištění majitele byla záležitost řešena jako 
přestupek proti veřejnému pořádku. 
Dne 20.3. 2012 v 20:05 hod. byl v Týništi nad Orlicí, ul. Sme-
tanova, strážníkem spatřen cyklista, který havaroval, při pádu 
narazil hlavou o chodník a  způsobil si poranění hlavy. Poraně-
ný muž byl strážníkem odveden do nedalekého místa bydliště 
a následně mu byla přivolána zdravotnická pomoc. 
Dne 23.3. 2012 v 23:30 hod. bylo přijato oznámení o ruše-
ní nočního klidu hudbou z LEFR baru v ulici 17.listopadu, kdy 
oznamovatel požadoval zjednání nápravy. Strážníky byl kon-
taktován provozovatel baru, který byl upozorněn na problém 
a současně vyzván k nápravě. Následně došlo k utlumení hla-
sitosti hudby. 
Dne 27.3. 2012 bylo strážníky městské policie v rámci města 
Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice uskutečněno 
měření rychlosti vozidel, přičemž bylo strážníky projednáno 
do 20 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Martin Štěpánek
velitel městské policie 

ZŠ MOZAIKA VE DNE I V NOCI

Ve čtvrtek 28.3. si žáčci  ZŠ Mo-
zaika o.p.s. vyzkoušeli, jaké je 
to ve škole v noci. Proběhla zde 
„Čtenářská noc“ s opravdu nabi-
tým programem. Hned v úvodu 
večera si děti připravily knižní 
veletrh, na kterém vychválily své 
oblíbené knížky.  Po společném 
hlasování vybraly dva vítězné 
tituly, ze kterých se četly krátké 
ukázky. V další části večera děti 
hledaly rozdíly mezi knižním a 
filmovým zpracováním příběhů. 
Celý večer byl zakončený „bojov-
kou“ na chodbách ZŠ, při které 
děti hledaly knížky, které zmizely 
z výstavních stolů. Noc strávená 
ve škole byla pro děti velkým zá-
žitkem plným legrace a napětí. 

Za ZŠ Mozaika Feichtingerová
foto: Nyčová



strana 10

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod. Angličtinka 15 - 16hod.
Angličtina pro rodiče 16 - 17hod.
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.

Čtvrtek Mimořádné akce: Knihovna 17. 5., Tongo 24. 5. 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. 

Zahradní slavnost 25. 5.
Pejsek a jeho pán

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc květen 2012

DALŠÍ akce v KVĚTNU:

10.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,téma: smaltování
14.5. a 18.5. (Po a Pá) Keramika v rámci Barviček a Tvořílků.
17.5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
24.5. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO
24.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Enkaustika
25.5. (Pá) ZAHRADNÍ SLAVNOST s hosty: vodícím pejskem a jeho nevidomým pánem, od 16:00 h, program: beseda s praktický-
mi ukázkami, soutěže, zpívání, opékání párků, ...

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

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

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám.“
                                                                   

Jan 20, 21

Ježíš tady mluví o pokoji. Je to od něho 
hodně nečekané. Možná by učedníci če-
kali od Ježíše jiné výzvy. Kdyby to bylo v 
nějakém akčním filmu, řekl by:„Tak a teď
jim to oplatíme. A jdeme na ně.“ A děj 
toho filmu by mohl být skvělý, protože
Ježíš má přece zázračné schopnosti – 
například už víme, že dovede procházet 
zavřenými dveřmi nebo chodit po vodě. 
Kolik lstí na Židy a Římany by se dalo 
takto vymyslet. Ježíš by se objevoval a 
zase mizel, nechával by za sebou třeba 
nálože nebo mrtvoly. Mohl by to být 
velký akční film – Ježíš má na sobě ještě
stopy po hřebech a v akčním filmu je to
jasné předznamenání, že jeho pomsta 
nad nepřáteli bude stát za to. Hrdina byl 
potupen, ale o to větší bude úleva, až na 
konec nade všemi zvítězí.

Ale v evangeliu říká vzkříšený Ježíš 
učedníkům nejdříve jen ono pozdrave-
ní: „Pokoj vám“. Pokoj vám, jak tady jste. 
Upokojte nejprve svá srdce. Upokojte 
je od strachu. Upokojte je i od touhy po 
odplatě. A potom jsou učedníci vysláni 
do světa. Opět s tím, aby zvěstovali po-
koj. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako 
mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Mají vyjít se zvěstováním pokoje. A totéž 
platí i pro nás. Nemělo by to být složité. 
Vždyť je to zvěst, o kterou lidé opravdu 
stojí. To je evangelium, po kterém je po-
ptávka. 

Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že nám dá-
váš svůj pokoj. V dnešním nepokojném 
světě je to velmi cenný dar, a proto pro-
síme, ať si ho dokážeme vážit a předávat 
ho dál. Amen

Píseň:
1. Ó Tvůrce, Duchu svatý přijď, rač v mys-
lích našich hostem být; tvá naplň milost 
vznešená ta srdce tebou stvořená!
2. Ó rozněť světlo v myslích nám a vylej 
lásku v srdcí chrám; ty v mdlobě těla po-
siluj, svou mocí stále při nás stůj.
3. Rač Zlého dále zapudit a pokojem nás 
obdařit, ať tebou takto vedeni veškerých 
škod jsme zbaveni.
4. Ty Otce rač dát znáti nám, Syn rovněž 
tebou budiž znám; i tebe, z obou vyšlé-
ho, ať máme času každého.

Srdečně zveme na bohoslužby v květnu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
13.5. od 10:30 h – bohoslužby s nedělní 
školou
27.5. od 10:30 h – bohoslužby s nedělní 
školou

Připravil Jaroslav Matuška
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VÝMĚNA STOŽÁRŮ

Nové stožáry vysokého napětí mezi 
Rychnovem a Týništěm

Nejen mě, ale zajisté každého zvídavé-
ho, kdo cestoval v posledních dvou mě-
sících autem či na kole z Týniště směrem 
na Častolovice či opačně, určitě zaujal 
pohled na výměnu mohutných elek-
trických stožárů včetně vodičů za nové. 
Člověk alespoň na vlastní oči viděl, jak 
se takoví obři staví na vlastní nohy a jak 
se mezi jejich široká ramena napnou  
silná a těžká lana, která vedou elektric-
kou energii. A také si hodně lidí položilo 
otázku, proč se to děje, co k tomu inves-
tora vede?  Zajímal jsem se o důvody 
této celé akce z hlediska technického ale 
i z pohledu historického vývoje elektric-
kých sítí v nejbližším regionu. Přináším 
vám tedy v následujícím textu spoustu 
číselných a technických údajů (myslím 
ale dobře pochopitelných), bez kterých 
by ovšem jinak nešel pravý smysl této 
investice vysvětlit.
 Původní síť  110 kV VČE byla postupně 
budována v základních trasách v severní 
části kraje a ty vedly z tehdy existujících 
elektráren Opatovice a Poříčí zhruba 
takto: Opatovice – Všestary – Poříčí – Ná-
chod – Rychnov – Česká Třebová – Cho-
ceň – Opatovice. Elektrizace železnic si 
pak v následujících letech vyžádala in-
stalaci transformátorů pro České dráhy v 
objektech energetiky a výstavbu nových 
napájecích vedení pro měnírny. Jed-
ním z těchto vedení byla linka Rychnov 
– Týniště. Tehdejší VČE uvažovala v sou-
sedství napájecí stanice Týniště postavit 
svojí rozvodnu s transformátory 110/35 
kV, která by zásobovala rozvíjející se prů-
mysl v Týništi a okolí. K výstavbě však 

nedošlo. Postupný rozvoj průmyslu a ná-
růst spotřeby elektrické energie, kterou 
už zmíněné elektrárny nebyly schopny 
pokrýt, si vyžádal přivedení chybějícího 
výkonu z přenosové soustavy 400 kV. 
Proto byly vybudovány transformovny 
400/110 kV Neznášov a Krasíkov. Aby 
bylo možno z těchto rozvoden vyvést 
dostatečný výkon do soustavy VČE, bylo 

třeba rekonstruovat vedení původní 
nebo vystavět vedení nová vždy s větším 
průřezem. Tak rozsáhlé investice však 
nebylo možné realizovat najednou. Jed-
nak z důvodů finančních a jednak proto, 
že bylo nutné zachovat určitou úroveň 
spolehlivosti dodávek elektrické ener-
gie. Tímto způsobem bylo postaveno i 
nové vedení 110 kV Neznášov – Týniště a 
propojeno se stávajícím vedením Týniš-

tě – Rychnov. Vedení bylo postaveno v 
trase se složitými geologickými podmín-
kami (tekuté písky) částečně i v záplavo-
vém území řeky Orlice. Vzhledem k tomu 
je řada stožárů postavena na mikropi-
lotech. Po převzetí VČE firmou ČEZ se
pokračovalo v rozvoji sítí 110 kV s cílem 
zajistit vzájemné zálohování napájecích 
oblastí Krasíkov a Neznášov. Proto bylo 
na větší průřez přebudováno vedení 
Česká Třebová – Rychnov a nyní dochá-
zí k výstavbě vedení Týniště – Rychnov 
o stejném průřezu. Protože hmotnost 
nových vodičů je proti původnímu ve-
dení podstatně vyšší, není možná jejich 
prostá výměna. Stávající stožáry by nové 
vodiče neunesly. Proto je nutná výstav-
ba stožárů nových. S ohledem na vlast-
nictví pozemků je vedení budováno ve 
stejné trase jako původní. Výstavba ve-
dení v nové trase by byla s ohledem na 
současnou legislativu v rozumné době 
prakticky nemožná. Investorem výstav-
by je ČEZ Distribuce, a.s. Účelem vý-
stavby je posílení stávajících profilů pro
přenos elektrické energie a dále zvýšení 
spolehlivosti dodávek elektrické energie 
pro odběratele v rámci Královéhradec-
kého a Pardubického kraje. Každého v 
dnešní době zajímá především cena a 
kvalita. Tedy závěrem to shrnu následov-
ně. Rekonstrukce více než 15 kilometro-
vého úseku vedení představuje výměnu 
56 podpěrných bodů (stožárů velmi vy-
sokého napětí), což si vyžádá více než 
stomilionovou investici. Výrazně se poté 
zvýší spolehlivost dodávky elektrické 
energie v regionu. Akce bude ukončena 
již v červnu tohoto roku.

Libor Koldinský

PROMĚNA NOVOVESKÉHO RYBNÍKA

Novoveský rybník, dominanta obce Nová Ves, je znám v po-
měrně širokém okolí obce. Byl zbudován na konci 16. století 
a krátce po jeho napuštění zde byly vystavěny první usedlosti 
– základ budoucí obce Nová Ves. Po roce 1989 byl v rámci re-
stituce navrácen původním majitelkám, které jej pronajímaly 
různým subjektům, přičemž nejdéle měla rybník v nájmu spo-
lečnost Rojek, s.r.o.
Již v této éře probíhaly na vodním díle a zejména na přilehlém 
mlýně větší i drobné úpravy, které odvracely zejména někte-
ré havarijní stavy. Zhruba před třemi lety rybník definitivně
změnil majitele, jímž se stal podnik Rybářství Litomyšl, a.s. Za 
jeho éry doznala zásadních změn hráz rybníka, odkud byly z 
návodní strany vykáceny staré a mnohdy nebezpečné stromy 
a pod hrází byl umístěn zásobník na jadrná krmiva. V současné 
době probíhá náročná akce opravy výpustního potrubí, jehož 

dosavadní stav je možné označit za havarijní.
Práce, které započaly po velikonočních svátcích, provádí zku-
šená firma AGILE Vysoké Mýto a doba trvání generální opravy
se odhaduje na tři měsíce. Současně s touto opravou bude ře-
šen i nový sjezd do loviště rybníka.
Po celou dobu bude přerušen provoz po místní komunikaci 
vedoucí po hrázi rybníka a náhradní dopravní trasa je vedena 
přes obec Horní Žďár. Jménem obce Nová Ves žádám návštěv-
níky obce, chataře a zejména místní občany o pochopení a 
trpělivost vůči dočasným omezením. Nová stavba určitě při-
spěje k větší bezpečnosti provozu rybníka a dotčené pozem-
ky včetně místní komunikace budou uvedeny do původního 
stavu.

Radomír Charvát, starosta obce Nová Ves



Na dnešních obrázcích předkládám místo, které jistě všichni dobře znáte ze svých procházek či projížděk na kole do přírody 
nebo na houby. Přivádím vás na místo k drážnímu domku na trase Týniště – Petrovice, který stojí vedle bývalé hraběcí obory. 
Historie oplocené hraběcí obory sahá do roku 1770, kdy dal hrabě Franz Phillipp Sternberg ohradit obrovské plochy lesů v okolí 
Týniště a ve své oplocené, i když zmenšené, podobě přežila až do roku 1945. Obora se stala jedním z oblíbených témat malíře a 
řídícího učitele obecní školy pana Jaroslava Dostála, který ji ztvárnil v různých podobách a ve všech ročních obdobích. Jedním z 
žádaných obrazů tehdejších spoluobčanů byl právě obraz drážního domku s oborou.
Na prvním přiloženém obrázku naleznete fotografii pořízenou panem řídícím v 30. letech, kdy si na jedné ze svých procházek
zachytil motiv, který v pozdějších letech na svých obrazech mnohokrát zopakoval. Jeden z takových velice zdařilých obrazů 
naleznete na druhém obrázku, který pochází z konce 30. let, kde autor olejem na plátně zobrazil místo v úžasných podzimních 
barvách. Na oblíbenost tématu u místních spoluobčanů navázali i další malíři.
Na třetím snímku můžete vidět motiv původního obrazu v podání pana Obsta. Na posledním obrázku je současná fotografie
místa v únoru 2012. Pro množství náletových dřevin už pohled nelze zachytit ze stejného místa jako v minulosti. Na snímku už 
samozřejmě nenaleznete dubové ploty obory. Drážní domek působí smutným, neobývaným a neudržovaným dojmem. Na dru-
hou stranu ale domek stále stojí, což už nelze říci o jeho sousedech směrem na Petrovice a do Týniště. Tyto sousední podobné 
domečky, byly v loňském roce z úsporných důvodů zbourány.  

Text i obrazový materiál Štěpán Tomašík

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ
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Drážní domek a hraběcí obora

Stejné místo na oleji od malíře Josefa Obsta Současný vzhled v únoru 2012

Námětová fotografie od Jaroslava Dostála z třicátých let Obora s drážnim domkem (olej na plátně od Jaroslava Dostála)

Megakoncert legendární slovenské skupiny Elán
22. června | 20:00 hod. 

Fotbalový stadion Rychnov nad Kněžnou

Předprodej v síti Ticketstream www.ticketstream.cz | více info na www.elanrychnov.cz
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Budou hrát baskeťačky 2. ligu?

Týnišťské basketbalistky dosáhly histo-
rického úspěchu, když ve finále Výcho-
dočeské ligy žen porazily soupeřky z 
Hradce Králové 2:0 na zápasy.  Když se 
ve druhém vítězném zápase zvedl kotel 
týnišťských fanoušků a ještě před kon-
cem začal aplaudovat vestoje, mohly 
hráčky začít slavit. Dosáhly úspěchu, 
ve který před sezónou téměř nikdo 
nedoufal. Vítězstvím ve VČL si děvčata 
vybojovala právo účasti v kvalifikaci o 
2. ligu žen. Až do posledního možného 
dne tým pečlivě vše zvažoval. Navzdory 
nepříznivým finančním podmínkám se 
však rozhodl o vyšší soutěž zabojovat. 
Los jim za soupeře určil tým Šumperka 
a vítěze z oblasti Severní Morava (Ostra-
va či Havířov-doposud neznámý vítěz). 
Holky jsou odhodlány se o jedno ze 
dvou postupových míst porvat. Doufej-
me, že jejich počínání bude zakončené 
úspěchem. Zajisté by si zasloužily hrát 
vyšší soutěž, což potvrzují svými výkony 
v celé sezóně, kterými si zajistily i zlep-
šenou diváckou návštěvu, na kterou 
dlouhou dobu nebyl nikdo zvyklý. Věří-
me, že se najde i někdo, kdo rád spojí 
jméno své či firmy s tímto basketbalo-
vým týmem a finančně jej podpoří. 

Pozn. redakce: V době uzávěrky tohoto 
čísla nebyl znám výsledek shora uvede-
ného postupového klíče

ÚSPĚCH BASKETBALU

Jako každý rok i letos v únoru vypukl v 
MC Ratolest karnevalový rej! Celý týden 
si děti v rámci kroužků oblékaly a vyrá-
běly masky a vrcholem celého týdne 
byl maškarní bál ve spojovacím sále ZŠ 
dne 22.2.2012.  Účast byla veliká! Sešla 
se spousta pirátů, princezen, rytířů, in-
diánů, trpaslíků, včeliček, berušek a dal-
ších zvířátek. Mohli jste potkat vodníka, 
kominíka, zdravotní sestřičku či krtka! 
Všechny maminky oceňujeme za pečli-
vou přípravu kostýmů! Děti všech věko-
vých kategorií, od batolat až po školáky, 
soutěžily a tančily. Dokonce hrála i živá 
hudba a pro každého účastníka byla při-
pravená sladká i věcná odměna.  Celé 
odpoledne se náramně vydařilo a všich-
ni zúčastnění odcházeli spokojení – dětí 
plné dojmů, rodiče se spoustou fotek, a 
my organizátoři s dobrým pocitem že se 
akce vydařila!

Rádi bychom se zase za rok sešli ve stejný 
čas na stejném místě, bohužel však ve-
dení školy naši žádost na další pronájem 
zamítlo. Je to pro nás velké zklamání! 
Tyto prostory jsme velice rádi využívali 
nejen pro karneval, ale také pro vystou-
pení dětí, Mikulášskou a Vánoční besíd-
ku. Všechny tyto akce byly rodiči vítány 
a hojně navštěvovány. Vzhledem k počtu 
dětí a stále se zvyšujícímu zájmu nových 
členů, nemůžeme tyto akce pořádat v 
prostorách našeho Mateřského centra. 
A tak hledáme další možnosti, kde by se 
mohly naše děti prezentovat, pochlubit 
se svým rodičům a prarodičům, co no-
vého se v kroužcích naučily. Věříme, že 
vhodné prostory najdeme a naše tradi-
ce bude pokračovat dále. Přejeme všem 
čtenářům krásné jarní dny plné slunce a 
pohody.  

Výbor MC Ratolest

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

www.orlickytydenik.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Ivona Březinová

Píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nej-
různějších žánrů. Za součást své profese považuje i povídání si 
se čtenáři na besedách a veřejných čteních. Často a ráda jezdí 
do knihoven a škol po celé České republice. Naši knihovnu na-
vštívila již dvakrát.
Po osmi letech ZŠ byla přijata na gymnázium, které v roce 
1982 ukončila maturitou. Ve studiu pak pokračovala na Peda-
gogické fakultě UJEP Ústí n.L. (obor český jazyk - dějepis), kde 
v roce 1989 získala doktorát pedagogických věd v oboru český 
jazyk a literatura.

Od roku 1997 se živí jako spisovatelka na volné noze. 
Je členkou IBBY (od roku 1982), členkou Obce spisovatelů (od 
roku 1999) a zakládající členkou tvůrčí skupiny Hlava nehlava 
(od roku 2007).
Z její rozsáhlé tvorby Vám chceme představit sérii volných po-
kračování řady literárních cestopisů pro mládež:
Básník v báglu, Blonďatá Kerolajn, Báro, nebreč, Bojíš se Margi-
to?, Blázniví donkichoti, Blbnutí s Oscarem

Příjemné čtení vám přeje Jana Novotná

MUZIKA Z NAŠÍ ZUŠ ZNĚLA V RYCHNOVĚ

Ve dnech 13. – 15. dubna se v Rychnově 
nad Kněžnou konala tradiční akce,  XIX. 
ŠLITROVO JARO - setkání přátel a příznivců 
Jiřího Šlitra a Semaforu. V sobotu ve Spo-
lečenském centru v části nazvané SWIN-
GOVÉ ODPOLEDNE S... vystoupily kromě 
jiných kapel i naše Black Buřiňos a Mladý 
týnišťský big band.
Dixieland ZUŠ Týniště Black Buřiňos celé 
festivalové odpoledne zahajoval. A nutno 
říci že to bylo zahájení jak se patří. Vystou-
pení nabité energií, pohybovými prvky a 
humorem bavilo plný sál a vytvořilo bez-
prostřední atmosféru, která vydržela až do 
závěrečného tónu celého festivalu.
Black Buřiňos začínají procházet pozvol-
nou generační obměnou, jak už to u větši-

ny kapel z hudebních škol chodí. Na místě 
saxofonisty vystřídal Josefa Marčíka Karel 
Štrégl, role konferenciéra a zpěváka se ujal 
pozounista Jan Ptáček. Postupně na jed-
notlivých postech dorůstají další hráči a 
tak o budoucnost dixielandu v Týništi ne-
musíme mít obavy.
Další kapelou reprezentující Týniště nad 
Orlicí byl Mladý týnišťský big band vede-
ný p.ředitelem Pavlem Plašilem. Ve své 
ustálené sestavě, obohacené o sólujícího 
tenorsaxofonistu Ivana Klečku, předvedl 
výkon, který nesl profesionální parametry. 
Jak orchestrální skladby, tak zpěv Martina 
Růži přiváděly posluchače doslova do varu 
a vyústily v bouřlivé „standing ovation“ na 
závěr celého vystoupení. Mladý týnišťský 

big band potvrdil svou kvalitu i tradičně 
skvělý kontakt s publikem a úspěšně tak 
zahájil letošní festivalovou sezónu.

Mgr. Karel Koldinský

PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ V TÝNIŠŤSKÉ ZUŠ

V ZUŠ Týniště nad Orlicí probíhá intenzivní příprava mladých mu-
zikantů, kteří si vybojovali postup do ústředního kola Národní 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje. Na konci měsíce 
března proběhla  krajská kola soutěží  a mezi těmi, kteří svedli 
soutěžní klání v Jičíně a Polici nad Metují, byli i žáci naší školy. V 
obrovské konkurenci našeho kraje se stali vítězi svých kategorií 
klarinetisté Marek Rous a Vojta Hájek, saxofonisté Ondřej Kurz, 
Martina Kumpoštová a Karel Štrégl, pozounisté Jan Chvojka a Jan 
Ptáček a hráč na bicí Vít Skalička. Dále přivezli žáci naší školy 2. 
místa (Vojtěch Peremský, Jan Polívka - klarinet, Marek Kohout a 
Václav Hloušek- trubka, Zdeněk Šimon - tenor) a 3. místa (Jakub 

Janeček, Vít Skalička - trubky, Robert Habětín - tenor). K 1. místům 
přidali Marek Rous, Vojta Hájek (klarinety – vyučující Pavel Plašil) a 
Vít Skalička (bicí – vyučující Oldřich Ševců) postup do ústředního 
kola soutěže, které se koná v termínu 3. - 6. května v Kladně, navíc 
Vojta Hájek se stal absolutním vítězem soutěže v Jičíně v kategorii 
klarinetů, saxofonů a fagotů. Všem žákům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a postupujícím popřejme hodně sil a štěstí při 
klání nejlepších muzikantů v celé České republice.

Mgr. Pavel Plašil

Hewer - občanské sdružení | Týniště nad Orlicí a okolí

Služba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Senioři, osoby postižené, chronicky nemocné, osoby v rekonvalescenci a osoby s jiným znevýhodněním. Osob-
ní asistent vám bude k dispozici všude tam, kde ho potřebujete- doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě atd. 

Tereza Otradovcová | vedoucí střediska pro Královéhradecký kraj | 736 505 553 | hradecko@pecovatel.cz 

www.pecovatel.cz
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PO STOPÁCH TÝNIŠŤSKÉHO KLENOTU

Píše se rok 1992, na hudební scénu po po-
revoluční době jazz a swing proniká bez 
jakékoli cenzury. Díky nedostatku noto-
vých materiálů a zkušených hráčů jsou 
big bandy ještě pořád ojedinělé. Jazzové 
a swingové orchestry při Základních umě-
leckých školách? Tak to bylo zatím spíše 
nemyslitelné.

A čím je tento rok zajímavý pro obyva-
tele Týniště?  V ZUŠ pod vedením Pavla 
Plašila vzniká, zpočátku zcela nenápad-
né, uskupení nesoucí název „Mladý začí-
nající taneční bigbo swing band“. Deví-
tičlenné těleso, složené ze žáků školy a 
kapelníka, ani v nejmenším netušilo, že 
tímto krokem do neznáma byla odstar-
tována jejich kariéra spojená se značnou 
popularitou.  V průběhu let se změnil ne-
jen původní název na „Mladý týnišťský 
big band“, ale hlavně obsazení kapely. V 
dnešní době má hudební těleso kolem 
dvaceti pěti členů. Hlavní prezentací big 
bandu je celoroční koncertní činnost. Za 
dvacet let odehráli hudebníci přes 200 
koncertů, což je při pracovním vytížení 
většiny hráčů i kapelníka zjištění obdi-
vuhodné a potvrzují tím domněnku, že 
pilně reprezentují ZUŠ i město Týniště 
nad Orlicí. Orchestr je zván jako host na 
koncerty nebo samostatná vystoupe-
ní po celé České republice. Účastní se 
hudebních soutěží, kde ve vysoké kon-
kurenci získává přední pozice. O jeho 
kvalitě i popularitě svědčí i to, že spolu-
pracuje s předními českými jazzovými i 
populárními osobnostmi, jako jsou: Felix 
Slováček, Laďa Kerndl, Jaromír Hnilička, 
vokální Teptet Liberec, Jitka Zelenková a 
další. Kapela se každoročně účastní festi-
valů a přehlídek. MTB podnikl zahraniční 
zájezdy do Francie, na Slovensko a do 
Maďarska, kde měl možnost porovnat 
interpretační úroveň se zahraničními or-
chestry. K desátému i dvacátému výročí 
si big band nadělil dárek v podobě CD. 
Kmotrem prvního CD byl Laďa Kerndl, 
kmotrem druhého se stal Felix Slováček. 
Celorepublikového věhlasu big band 
docílil nejen pořádáním Týnišťského 

swingového festivalu Jardy Marčíka, ale 
i kvalitou hudební produkce svého re-
pertoáru. 
Píše se rok 2012, na hudební scéně je 
známo mnoho těles (big bandů, dixie-
landů, menších kapel) ať už profesionál-
ních či amatérských, které se o jazzovou 
a swingovou hudbu zajímají. A já si s hr-
dostí troufnu napsat, že Mladý týnišťský 
big band se svojí pílí, energií, vytrvalostí 
a chutí vypracoval mezi špičku amatér-
ských big bandů z celé České republiky.
Celý tento článek není jen o úspěších big 
bandu, ale ukazuje na úžasnou partu lidí, 
která ani po dvaceti letech a přes větší 
věkové rozpětí, neztratila chuť, energii a 
hlavně lidskost. Posluchači a návštěvníci 
jejich koncertů mi dají jistě za pravdu, že 
to, jak prezentují hudbu, jak ji dokážou 
předat nám, návštěvníkům koncertů, 
dělá týnišťský big band opravdovým  
big bandem. MTB vždy a všude hraje 
srdcem!!

Swingový festival Jardy Marčíka  je 
velmi úzce spjat s kapelou. První ročník 
Týnišťského swingového festivalu se 
uskutečnil 1.-2. června 1996, tj. 4 roky 
po založení MTB. Hlavními organizátory 
byli Pavel Plašil a Karel Koldinský, kteří 
se rozhodli uspořádat tento festival a 
zajistit místo prezentace pro začínají-
cí mládežnické orchestry, skupiny, big 
bandy či jednotlivce, aby i oni vystoupili 
na prknech, která nejen pro muzikanty 
„znamenají svět“. Hlavním úkolem dvou 
večerů je snaha o propojení amatérské 
a profesionální tvorby jazzové a swin-
gové hudby na jednom podiu. I když již 
1. ročník tohoto festivalu měl úspěch, 
rozhodně ani jeden z organizátorů ne-
přemýšlel o tom, že by za pár let dosáhl 
celorepublikového věhlasu a do Týniště 
nad Orlicí se začaly sjíždět špičky jazzové 
a swingové scény z celé České republiky, 
ale i zahraničí. Během 16 let se na pódiu 
vystřídalo mnoho známých, ale i ama-
térských souborů, které se vryly do pod-
vědomí posluchačů. Program je velmi 
pestrý a různorodý a ani letošní 17. festi-
val (1.-2.června 2012) nebude výjimkou. 
Máme se opravdu na co těšit!
Bez nich by to nešlo...

Pavel Plašil 
pohledem Karla Koldinského

„Řekněme, že se to netýká jen big bandu, 
je to věc obecně platnější. Pavla Plašila 

mohu označit jako iniciátora spousty věcí, 
nebo většiny věcí. Takový tahoun, který 
vždycky s něčím přiběhne, něco si vymyslí. 
Je schopný za tím tvrdohlavě kráčet i přes 
spoustu nejasností, spoustu potíží a věcí, 
které nám nejsou známy. On tomu dává 
takovou tu, řekněme, pravidelnost a nut-
nost. Umělecky se samozřejmě nemusíme 
bavit. Je to člověk, který je zvyklý na pre-
cizní frázování nebo precizní práci do jisté 
míry ve filharmonii a ve vážné muzice, tak 
i v big bandu. I když frázování nemá tak 
zažité jako ti ostatní, kteří to dělají 50 let, 
přesto je velkou výhodou jeho muzikál-
nost. Mimořádný muzikant, který má v 
sobě šťávu, což je strašně důležité. Ukazuje 
se to i při hraní a při všem dalším. Dokáže 
nás strhnout. No a při tom nácviku je to ta 
preciznost a to že hodně pracujeme s dy-
namikou, více než klasické big bandy. Což 
je návyk třeba z té vážné muziky a to, že 
to hodně slyší. On je prostě schopný tyhle 
věci vnímat“.

Karel Koldinský 
pohledem Pavla Plašila

„Karel Koldinský působí v kapele od sa-
mého začátku vyjma vojenské služby. Je 
to muzikant, který se v oblasti swingu a 
jazzu neustále zdokonaluje (jazzové dílny, 
samostudium). Je nejen výborný klavíris-
ta, ale podílí se i na vedení kapely. Velkou 
měrou přispěl k hudebnímu vývoji velkého 
množství mladých muzikantů, kteří už z 
MTB odešli, ale kteří si lásku k hudbě pře-
nesli i do dalšího života. Je spolehlivý, je to 
typ člověka, který stmeluje partu a svým 
velkým nadhledem nejen na hudbu, ale i 
samotný život je velkým příkladem pro za-
čínající muzikanty. Bez jeho pomoci, ať už 
muzikantské nebo manažerské, si neumím 
fungování MTB představit“.
 

Tereza Myšáková
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MILÍ SOKOLOVÉ A PŘÍZNIVCI SOKOLA

Blíží se svátek všech Sokolů XV. všesokolský slet. Zahájen bude 
průvodem 1.7.2012 v Praze, 5.7. bude večerní program cvičenců 
na stadionu v Edenu a 6.7. se uskuteční odpolední vystoupení So-
kolů opět na stadionu v Edenu.
Z naší týnišťské TJ Sokol budou v Praze cvičit tyto oddíly: Mladší žá-
kyně ve skladbě Jonatán v počtu 8 dívek, muži ve skladbě Chlapáci 
v počtu 8 cvičenců a ve skladbě Kontrasty budou cvičit 3 muži. Nej-
početnější je zastoupení ve skladbě pro seniory Jen pro ten dnešní 
den, kde bude cvičit 8 žen a 3 muži. Naše TJ také uspořádá autobu-
sový zájezd na odpolední vystoupení 6.7. v Praze.
V měsíci dubnu jsme oslavili 90. narozeniny bratra Karla Procházky. 
Spolu s Ing. Mílou Červinkou se nejvíce zasloužili o znovuobno-
vení činnosti Sokola v našem městě. Bratr Karel Procházka se stal 
členem Sokola již v roce 1945. Pravidelně cvičil a také se zúčastnil 
sletového vystoupení mužů na XI. všesokolském sletu v roce 1948. 
Společně s bratrem R. Srdečným a sestrou O. Čáslavskou v okolních 
jednotách pořádali besedy v rámci vzdělavatelské činnosti. Ve vý-
boru TJ Sokol v Týništi nad Orlicí se stal předsedou zábavního
výboru a společně s bratrem J. Marčíkem v roce 1945 uspořádali 1. 
sokolské Šibřinky. Ve znovuobnovené sokolské TJ byl členem vý-
boru a zastával funkci jednatele. Patří k pamětníkům a ví o činnosti 
Sokola v Týništi nad Orlicí v minulosti i současnosti a často členy 
Věrné gardy potěšil svými besedami. Milému bratru Karlu Procház-
kovi jsme poděkovali za vše, co pro týnišťský Sokol vykonal a po-
přáli jsme mu z celého srdce pevné zdraví. Vážíme si jeho životní 
moudrosti, laskavosti a optimismu.

Za výbor TJ Sokol Mgr. L. Nováková
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MALÁ OSVĚTA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Sluchově postižení vs. 
předškolní děti

Vady sluchu jsou nejméně chápaným 
zdravotním postižením. Člověk s vadou 
sluchu není na první pohled – na rozdíl 
od tělesného a zrakového postižení – ni-
čím zvláštní. Široká škála sluchových vad 
spolu s odlišnými požadavky na komuni-
kaci u jednotlivých typů sluchově posti-
žených osob pak přispívá k přetrvávají-
cím stigmatizujícím názorům veřejnosti.  
„Vždyť jenom špatně slyší, to je toho,“ 
je častá reakce slyšících lidí. Jak se však 
vyrovnávat s informačním deficitem, jak
zvládat každodenní nedorozumění, jak 
překonávat komunikační bariéry?

Sama jako sluchově postižená mám s 
předsudky, vyplývajícími z nedostateč-
né informovanosti většinové společnos-
ti o sluchové problematice, velice boha-
té zkušenosti. Proto mě mile překvapil 
dotaz paní učitelky Zdeňky Veselkové z 
Městské mateřské školky v Týništi nad 
Orlicí, zda bych jako pracovnice občan-
ského sdružení Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených byla ochotná po-
vyprávět dětem o sluchově postižených 
lidech a jejich komunikaci. „Sama o pro-
blematice sluchového postižení nemám 
dostatečné informace a vím, že dětem 
mnohem více utkví v paměti slova cizího 
člověka než učitelky, kterou vidí denně,“ 
přiznala s úsměvem důvody mého po-
zvání paní Veselková. Slovo dalo slovo a 
ještě ten týden jsme se s Evou Procház-
kovou, tlumočnicí znakového jazyka, 
vydaly za dětmi, abychom je zábavnou 
formou poinformovaly o komunikačních 
zvláštnostech sluchově postižených lidí.
Ve třídě již bylo připraveno téměř 40 
dětí ze dvou oddělení mateřské školky. 
Po úvodním představení sebe a paní 
tlumočnice, která veškeré mluvené slo-
vo tlumočila do znakového jazyka, jsem 
dětem vysvětlila důvody naší návštěvy, 
proč a o čem si s nimi budu vyprávět, co 
nás během našeho společného povídání 
čeká. 

Po dohodě s paní učitelkou jsem si pro 
ně připravila zhruba půlhodinový pro-
gram a pomocí kartiček s vlastnoručně 
nakreslenými obrázky nejprve přirov-
nala korekci zrakových vad brýlemi ke 
korekci sluchových vad sluchadly a tuto 
kompenzační pomůcku dětem názorně 
ukázala. Zmínila jsem některé zásady ko-

munikace s nedoslýchavými lidmi a sna-
žila se zapojit děti do diskuze. Na otázku, 
proč je při hovoru tolik důležité vidět do 
obličeje chlapečkovi nebo holčičce, kteří 
mají malý rohlíček za uchem, se přihlásil 
o slovo čtyřletý chlapeček: „Aby věděli, 
co říkáme.“ Tato poznámka si zasloužila 
velikou pochvalu a v dětech probudila 
vrozenou soutěživost. 

Během času, vyhrazenému našemu po-
vídání, jsme si také názorně vyzkoušeli, 
jaké to je: odezírat ze rtů, a vysvětlili, pro 
koho je určen znakový jazyk. Společně 
jsme si zazpívali písničku „Měla babka 
čtyři jabka“, kam jsme zařadili prvky zna-
kového jazyka. Písnička se setkala s veli-
kým úspěchem a děti chtěly po tlumoč-
nici ukázat ještě znaky pro princeznu, 
královnu, mašinku Tomáše... 

Na konci našeho povídání o komunikač-
ních zvláštnostech sluchově postižených 
osob čekalo na děti ještě DVD „Zvířátka v 
českém znakovém jazyce,“ které vydala 
Federace. Jak jsem správně předpoklá-
dala, zájem dětí byl velký. Všichni si chtě-
li ukázat slona, opičku, zebru a broučky 
přesně tak, jak jim poradila paní na obra-
zovce po kliknutí na jednotlivá zvířátka. 
Přiznám se, příjemně mne překvapilo, 
když byly některé děti schopny zcela 
spontánně zopakovat konkrétní znak i 
později, ačkoliv jsem předpokládala, že 
si jej pod tíhou mnoha nových informací 
už nevybaví. 

Učitelky na závěr ještě obdržely tiskoviny 

občanského sdružení Federace rodičů a 
přátel sluchově postižených, letáčky o 
prstové abecedě a zásadách komunika-
ce se sluchově postiženými lidmi, a naše 
půlhodinka byla přečerpána. 

O tom, že celá tato aktivita měla určitě 
svůj smysl a splnila alespoň malý osvěto-
vý účel, jsem se přesvědčila hned násle-

dující pracovní den. „Prosím vás, vy jste 
byla přednášet ve školce? Naše holka o 
vás pořád mluví a učí mě, jak se správ-
ně ukazuje maminka a babička,“ oslovila 
mě s úsměvem maminka děvčete, jež 
bylo právě na této přednášce přítom-
no. A paní učitelka Veselková k tomu 
říká: „Víte, dříve byly jakkoliv zdravotně 
postižené děti povětšinou vzdělávány 
v ústavním systému, integrace do běž-
ných škol nebyla tak rozšířená jako dnes. 
Chtěla jsem, aby děti věděly, že mohou 
mít kamarády s vadou zraku, s vadou slu-
chu, na vozíčku a podobně. Aby věděly, 
co je třeba vědět, a nebály se kontaktu s 
takto zdravotně postiženými.“

Domnívám se, že v předškolním období, 
kdy jsou děti ještě maximálně otevřené 
novým informacím, jsou podobné osvě-
tové aktivity více než účelné a napomá-
hají budoucímu vzájemnému pochopení 
světa zdravých a zdravotně postižených 
lidí. Paní učitelce Veselkové tímto děkuji 
za pozvání. 

Romana Procházková, Federace rodičů a 
přátel sluchově postižených, o.s. 
www.frpsp.cz
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- 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

AHOJ, ZDRAVÍME VÁS Z KŘIVIC

Víte, že v naší vesnici býval na návsi  rybník? A že se o půlnoci vždy 
scházívala místní strašidla právě u rybníka, aby si mezi sebou poklábo-
sila, postěžovala si na tu „lidskou chásku“ či aby ji naopak pochválila? 
Tomuto zasedání vždy předsedal vodník Roubínek, který ten rybník 
obýval a staral se o křivickou vodu, aby byla vždy čistá a chutná. Dnes 
už bohužel po rybníku není ani vidu ani slechu, ale stará vrba na návsi 
nám připomíná, že tu opravdu býval. A aby to věděly i naše děti a 
předávala se tato informace dál, uspořádala  Petra Ptáčková s pomocí 
Jitky Dlabalové, Simony Pechové a Pavly Merhautové  18.února  maš-
karní průvod po stopách místních strašidel. Vodník Roubínek nám 
zanechal na návsi ukrytý dopis  s instrukcemi, kudy početný maškarní 
průvod vést. Naše děti se jen tak ničeho nezaleknou. Pustily se směle 
do hledání a pod heslem „Kdo hledá, najde!“ dopis vypátraly a vydaly 
se na cestu podle Roubínkových pokynů. Podotýkám, že i dospělí se 
přestrojili a bylo se opravdu na co dívat, neboť to byl průvod veselý a 
rozmanitý. Cesta vedla přes vesnici, aby si nás mohli místní obyvatelé 
dobře prohlédnout a načerpat tu energii a veselí, které jsme chtěli 
všem předat. Občas jsme některé i zastavili a ti nám velice rádi zazpí-
vali písničku.
Roubínkovy pomocnice, rybky, zavedly všechny maškary k víle Du-
hovce. Ta obdarovala děti  balonky v barvách duhy, aby si připo-
mněly, kolik barev duha má a aby si vždy, když uvidí na obloze duhu, 
vzpomněly, že se na ně víla dívá. Že máme za vsí permoníky, to se 
dozvěděly děti vzápětí, protože maškarní průvod zamířil do lesa, 
kde  křivičtí  permoníci bydlí. Ukryli v lese poklad, ale co myslíte? Pro 
křivické děti není žádná skrýš dost tajná. Poklad vypátraly, hezky se 
o drahokamy rozdělily a všichni jsme pokračovali dál, až jsme došli 

k perníkové chaloupce. Posilněni naloupanými perníčky jsme se ve 
skvělé náladě vraceli domů.
Tak jsme oslavili konec zimy a užili jsme si karnevalové veselí. Neboť 
scházet se spolu a vymýšlet taškařice, na to nás prostě užije. A vás, 
ostatní občany Týnišťska aspoň můžeme pozvat, abyste se zastavili, 
až budete projíždět třeba na kole a podívali se na tu naši vesničku. 
Stále ji zvelebujeme, neboť město Týniště na nás myslí a určité finanč-
ní prostředky pro nás uvolňuje, aby se naše obec všem líbila. Takže 
kdo ví. Třeba až si opřete svá kola o altánek Roubínka na návsi, zašep-
tá vám do ucha Roubínek pozdrav strašidel...... 
A protože jaro je takové krásné období, kdy všechno vylézá a pučí, 
rozhodly jsme se i my, křivické ženy, vylézt a rozpučet. Nastrojily 
jsme se do „krojů“, abychom podpořily tradici holčičí koledy a spolu 
s našimi dcerami, jsme se vydaly 25. března vyšupat křivické šviháky. 
Moc nám to slušelo. V tom krásném barevném oblečení a s pestrými 
pentlemi na pomlázkách jsme vypadaly jako jarní louka. Úsměvy na 
tvářích, zpěv a hlahol, to vše pomohlo k tomu, že tento den rozdával 
výbornou náladu všem, kteří v Křivicích bydlí. Však proč stále jen vy-
sedávat doma,když  je venku tak  krásně a přidáme-li k tomu fakt, že 
máte ve vsi tak výbornou partu, je opravdu hřích lelkovat na gauči. 
A tak milé ženy z ostatních obcí a města Týniště, vydejte se příští rok 
taky s pomlázkou. Však kdy jindy poděkovat pánům manželům za 
jejich dobrodiní :-). Co zbývá dodat? Hej, hej koleda, každý chlap je 
nezbeda!! A my máme koledu holčičí, to si naše pomlázky panečku 
zacvičí!!! Přejeme Vám všem hezké jaro!

                                                   Jitka Mašková a Petra Ptáčková
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