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ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Divadelní soubor Temno: 
Premiéra Koule  měla obrovský úspěch!

52. ročník



PREMIÉRA TEMNA: KOULE
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Usnesení č. 55
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 25.03.2013

A) Schvaluje

1. Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem 
Vlasákem na zpracování projektové do-
kumentace pro provádění stavby (DPS) 
na „Stavební úpravy ulice Tyršovo ná-
městí v Týništi nad Orlicí“.
2. Financování výše uvedené smlouvy z 
rozpočtu města - položka 2219.
3. Limit mzdových prostředků pro pří-
spěvkovou organizaci Městská knihovna 
na rok 2013 ve výši 760 000 Kč.
4. Výsledek hospodaření příspěvkové or-
ganizace Městský bytový podnik za rok 
2012 ve výši 449 838,32 Kč a jeho převe-
dení do rezervního fondu.
5. Účetní uzávěrku příspěvkové organi-
zace Mateřská škola – Město sestavenou 
k 31.12.2012. 
6. Výsledek hospodaření příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola – Město ve výši 
31 901,81 Kč a jeho převedení do rezerv-
ního fondu.

Usnesení  č. 56
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 8.4.2013

A) Schvaluje

1. Pronájem části pozemku p. č.1063/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí v ul. T. G. Masa-
ryka před domem čp. 180 v Týništi nad 

Orlicí o výměře 23 m2 pro Jana Hladíka, 
IČ: 71850236 za účelem zřízení restau-
rační předzahrádky před provozovnou 
na dobu od 01.05.2013 do 15.09.2013 za 
cenu 15 870 Kč.
2. Pronájem části pozemku p. č. 1596 o 
výměře 484 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
pro paní *** s platností od 1.5.2013 za 
cenu 2 Kč/m2.
3. Dodatek č. 18 ke Smlouvě o nájmu z 
29.12.1995 s Poliklinikou Týniště nad Or-
licí, s.r.o. 
4. Účetní uzávěrku příspěvkové orga-
nizace  Kulturní centrum sestavenou k 
31.12.2012.
5. Výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace Kulturní centrum ve výši 96 
441,94 Kč převést do rezervního fondu, z 
kterého pak bude uhrazena ztráta z mi-
nulých let ve výši 81 708 Kč.
6. Výsledek hospodaření příspěvkové or-
ganizace Městská knihovna za rok 2012 
ve výši 20 914.10 Kč a jeho převedení 
do fondu odměn ve výši 1000 Kč, do re-
zervního fondu ve výši 13 534,10 Kč a do 
ostatních fondů ve výši 6 380 Kč.
7. Vylepení plakátů na plakátových 
plochách města Týniště nad Orlicí pro 
zámek Potštejn za reciproční slevy na 
vstupném pro občany města.
8. Smlouvu s firmou CENTROPOL o
sdružených službách dodávky a odběru 
zemního plynu (na základě výběrového 
řízení).
9. Záměr pronajmutí kotelen a na zá-
kladě zaslaných nabídek rozhodnout o 
uzavření nájemní smlouvy a současně 
uzavřít dohodu o ukončení smluv s PPT 

Plzeň.
10. Záměr pořízení nového automobilu 
pro GC Týniště nad Orlicí formou spon-
zorských reklam za účasti města ve výši 
40 000 Kč ve formě smlouvy o umístění 
reklamy na automobil prostřednictvím 
firmy KOMPACT.
11. Účetní uzávěrku Základní školy v Tý-
ništi nad Orlicí sestavenou k 31.12.2012.
12. Záporný výsledek hospodaření pří-
spěvkové organizace ZŠ za rok 2012 ve 
výši 169 397,86 Kč a jeho pokrytí z re-
zervního fondu.
13. Výběr dodavatele elektrické energie 
pro město formou nákupu na komoditní 
burze.
14. Umístění kontejnerů na odpad texti-
lu a ukládá prověřit nemožnost vytaho-
vání již vyhozeného textilu z kontejneru 
a zajištění pořádku kolem kontejnerů na 
náklad jejich majitele.

B) Bere na vědomí   

1. Dopis pana Vandase ve věci zpoplat-
nění likvidace a svozu odpadů pro cha-
taře ve výši 600 Kč/rok.

C) Ukládá

1. Starostovi města jednat s firmou Ode-
ko, s.r.o., v záležitosti možnosti parková-
ní svozového vozu z druhé strany vjezdu 
do Sklovitalu. T: 30.04.2013 Odpovídá: 
Ing. J. Matička
2. Jednat s Ing. Galbičkovou  o předsta-
vách žadatelky ve věci pronájmu a uží-
vání domu čp. 234. T: 30.04.2013 Odpo-
vídá: Ing. J. Matička
3. Zařadit do jednání ZM prodej pozem-
ku pod garáží p. č. 2015/44 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro manžele *** za cenu 150 
Kč/m2.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
4. Zařadit do jednání ZM prodej pozem-
ku pod garáží p. č. 2015/45 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro *** za cenu 150 Kč/m2 T: 
jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Pašti-
ka
 
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 

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Slunce, swing a pohoda

Jaro. Konečně 
jaro v pravém slo-
va smyslu. Každý 
určitě ví, proč to 
tak zdůrazňuji. 
Letošní začátek 
roku si s námi 
opravdu v tomto 
zahrál falešnou 
partii. Ale dočkali 
jsme se. Chmurné 

počasí je snad pryč a nastal pravý máj, 
lásky čas. Příroda se probouzí a říká se, že 
i umělce v tomto čase líbá múza. Já sice 
nejsem umělec, ale osobně si pro tuhle 
májovou pusu jezdím pod stále stejnou 
sakuru do jednoho nedalekého města 
a stal se nám s ženou z toho již takový 
letitý a tradiční rituál. No a z tohoto krás-
ného města si ještě navíc každoročně 
vozíme jaro v podobě různých skalniček, 
trvalek i letniček, či jak se tomu všemu 
zelenému i barevnému říká. Ano, hovořil 
jsem o Litomyšli a poněkud odbočil od 
tématu května.

Měsíc květen má mnoho dalších rčení. 
Mokrý máj – v stodole ráj, o ledových 
mužích Pankráci, Serváci a Bonifáci. Je 
tu také Žofie, která vína upije. Květen je
spojen s mnoha lidovými tradicemi i vý-
znamnými dny a svátky. V tomto měsíci 
máme dva svátky a jeden významný den 
pro Českou republiku. To zná asi kaž-
dý, ale co jsem opravdu nevěděl, a rád 
se s vámi o to podělím, je to, že máme 
v tomto měsíci dalších osmnáct jiných 
významných dnů. Tak třeba náhodně 
vybírám 15. května, tam jsou dokonce 
události dvě. Je to Mezinárodní den ro-
diny a zároveň také Světový den proti 
mozkové mrtvici. Čtenář mi jistě pro-

mine, když řeknu, že mě spojení těchto 
dvou událostí trochu pobavilo. Hned mi 
to evokovalo představu, že jsem někdy 
byl z našich výrostků na mrtvici obden.
 
V květnu máme i jistě další zajímavé dny, 
jakými jsou třeba Světový den bez ta-
báku, Den Slunce, hasičů, muzeí, parků, 
sousedů, svobody tisku i ptačího zpěvu. 
Zkrátka a dobře, užívejme si každého 
dne, je totiž významný už jenom tím, že 
je jedinečný a neopakovatelný.
Vážení spoluobčané, přeji vám, aby vám 
slunečné květnové počasí dodalo po-
třebnou energii, dobrou náladu a dny 
plné skvělé pohody. Slunné dny vybízejí 
k odložení teplých svršků a lákají všech-
ny ven. Proto bych chtěl na závěr z toho-
to místa pozvat všechny milovníky swin-
gu i místní kultury na dvě významné 
městské společenské akce, které budou 
probíhat o prvním červnovém víkendu. 
V pátek 31. května začíná Mezinárodní 
swingový festival Jardy Marčíka, který 

pokračuje i druhý den večer. A tu samou 
sobotu 1. června dopoledne zahajuje 
místní Spolek přátel města další letní se-
zonu již tradičním Týnišťským věžením 
s nejen hudebním programem u vodá-
renské věže, která pro letošní rok přinese 
ve své expozici výstavu s názvem Jak šel 
čas, týkající se života místních spolků a 
sdružení. Některé z nich v letošním roce 
slaví kulatá výročí.

Nenechte si tedy ujít ani práce na vašich 
zahrádkách, na které jste po letošní div-
né zimě jistě netrpělivě čekali a těšili se, 
ale určitě si nenechte ujít kulturu, proto-
že ta je zaručeným receptem na dobrou 
a pozitivní náladu, kterou já mám v krvi 
a kterou každému z vás svými pozván-
kami ordinuji.

Libor Koldinský
šéfredaktor

PŘIŠLO DO REDAKCE

Chtěla bych asi jako první (neboť to mám i 
z první ruky) zareagovat na „živnostníky v 
Týništi“. Po uskutečnění rozhovoru s man-
želi Adamcovými - společnost ŠaNaMi, 
jsem obdržela několik vzorků ekodrogerie 
pro domácnost. Ráda utratím své peníze 
za smysluplné výrobky, ale musím se nej-
dříve přesvědčit, že to opravdu funguje, 
a proto jsem vzorky uvítala. Mohu tedy 
prohlásit, že použití přírody v domácnosti 
je opravdu radost. Umyla jsem podlahy a 
obklady možná i s lepším výsledkem, než 

když užívám chemii, a přitom jsem nemě-
la vysušené ruce a nesmrdělo mi to doma 
další hodinu. Byt byl spíše lehce provoněný 
a vše čisté. A žádné pracné drhnutí. Jako 
astmatik můžu přidat navíc to, že jsem při 
mytí nečuchala žádné těžké výpary a dý-
chalo se mi lépe a tudíž i lépe pracovalo. 
Můj syn „prasátko“ zase s nadšením uvítal, 
že už díky odstraňovači skvrn na bázi kys-
líku dokážu konečně vyprat dočista jeho 
stále zašpiněné oblečení. Takže za naši 
rodinu - jsme rádi, že si můžeme výrobky, 

co šetří přírodu a taky zdraví naše, pořídit 
v místě našeho bydliště.
Doufám, že si milí čtenáři rádi přečtete 
rozhovor s panem Benešem, který vám 
přinášíme v tomto květnovém vydání a že 
třeba sami napíšete do naší rubriky, jaké 
zkušenosti máte s výrobky či přímo živ-
nostníky ve vašem okolí vy. Těšíme se na 
vaše názory a příspěvky.

Jitka Mašková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

93 let Zdenka Hloušková
92 let Zdeněk Doležal
90 let Růžena Hlavová
 Vladimír Bureš
 Josef Bartoň
85 let Václav Němeček
80 let Milena Zmeškalová
 Zdenka Kerhartová
 Marie Marková
 Naděžda Bořková
 Ladislav Šimána

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Petr Temňák (41)
Josef Pírko (77)

Miroslava Radonská (86)

Radek Kramarovič
Eliška Jarošová

Josef Plašil
Antonín Radil

Jakub Šimůnek

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 4. května t. r. 
uplyne již 10 let od 
náhlého úmrtí mého 
manžela, tatínka a 
vnoučaty velmi mi-
lovaného dědečka, 
pana Karla Bednáře z 
Týniště nad Orlicí.
Kdož jste ho znali a 
měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku s 
námi.

Manželka Božena Bednářová
syn Karel a dcera Božena s rodinami

Dne 30. května uplynou 3 smutné roky od 
úmrtí paní Ireny Jandové, která by v dubnu 
oslavila teprve 60. narozeniny. 25. února 2013 
jsme vzpomněli 1. výročí odchodu paní Marie 
Markové a 21. června vzpomeneme již 20. vý-
ročí úmrtí pana Josefa Marka, bývalého řidiče 
sanitky.     

Děkujeme všem, kteří si spolu s námi na naše 
milé blízké vzpomenou.    
 
Marie Matičková, dcera a sestra s rodinou                                   
Ota Janda, manžel a zeť, a děti s rodinami      

Bolest nezahojí žád-
ný čas, ozve se v srdci 
znovu a zas. Jenom ty 
věčný spánek spíš a k 
nám se už nikdy ne-
vrátíš.

21. června tomu bude 
jeden dlouhý rok plný 
bolesti a vzpomínek, 

co od nás navždy odešla naše drahá maminka 
a babička paní Marie Vanická.

S velkou láskou a úctou vzpomínají Markéta, 
Anička, Rozárka, Lukáš, Pavel a Lenka

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro ob-
čanské záležitosti jmenovitě p.Sekyrové a 
p.Křišťanové za blahopřání, květiny a dárek k 
mému životnímu jubileu.

Václav Kubišta

Děkujeme Městskému úřadu a Sboru pro ob-
čanské záležitosti, jmenovitě p.Matonohové a 
p.Šponarové za dárky a květiny k našim naro-
zeninám.

manželé Souškovi

Upřímně děkuji Městskému úřadu a Sboru 
pro občanské záležitosti (paní Sekyrové a 
paní Křišťanové) za gratulaci, květiny a dárky 
k mým 75. narozeninám.

J. Tejral

GERIATRICKÉ CENTRUM

Dům s  pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb, ale jedná se o byty ve 
vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. Tyto byty přiděluje na základě dopo-
ručení zdravotně sociální komise Rada města Týniště nad Orlicí. S novými nájemci je poté 
uzavírána běžná nájemní smlouva. 

Součástí Geriatrického centra je také Dům s pečovatelskou službou, kde je k dispozici 20 
bytů zvláštního určení. Byty jsou velké cca 25 m2, sestávající se z jednoho pokoje s kuchyň-
skou linkou, předsíně a sociálního zařízení. Tyto byty jsou určeny seniorům v sociálně složité 
situaci, kteří obývají zdravotně závadné či nevhodné byty, nebo mají zdravotní obtíže, které 
omezují do určité míry jejich úplnou soběstačnost. To znamená, že jejich zdravotní stav jim 
musí umožňovat vést poměrně samostatný život za přispění svých blízkých a pečovatelské 
služby. Byty v domě s pečovatelskou službou nejsou určeny seniorům, kteří potřebují celo-
denní péči druhé osoby a mají takové zdravotní postižení, které jim brání i přes veškerou 
pomoc pečovatelské služby a rodiny bezpečně žít v těchto bytech. 

Velmi často se stává, že přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je spojeno s přesvěd-
čením seniorů, ale i jejich blízkých, že např. zhoršení zdravotního stavu spojené s úplnou 
ztrátou soběstačnosti bude řešeno zaměstnanci domova pro seniory. V těchto případech jde 
o velké nedorozumění, jelikož se jedná o dva úplně odlišné subjekty a v nich velmi rozdílné 
úhrady za poskytované služby. Pečovatelská služba zajistí klientům domu s pečovatelskou 
službou nasmlouvané pečovatelské úkony v časovém intervalu od 7 hodin do 18 hodin a ve 
dnech pracovního volna od 7 hodin do 15 hodin. Není možné, aby je zajišťovala 24 hodin 
denně a tím dublovala služby domova pro seniory s nepřetržitou péčí. Zdravotní úkony na 
doporučení lékaře v určitém rozsahu zajišťuje domácí zdravotní péče. V dalším případě je 
také důležitá pomoc rodiny seniora. Pokud tedy zdravotní stav neumožňuje dále setrvat v 
domě s pečovatelskou službou, je nezbytné, aby nájemce bytu zvláštního určení, případně 
osoba blízká tuto situaci včas řešili jiným vhodným způsobem.

V případě zájmu o byt v domě s pečovatelskou službou je možné se obrátit buď přímo na 
vedoucí pečovatelské služby, nebo na vedoucí sociální pracovnici Geriatrického centra.

Marie Vacková

Kosmetický salon *OLGA*
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803  (bývalá Porska)

* Nechte se hýčkat v příjemně a moderními  přístroji vybaveném kosmetickém 
salonu
* Čeká Vás komplexní kosmetické ošetření přírodní kosmetikou a účinné ošetře-
ní  kosmetickými přístroji (ultrazvuk, dermabraze,ozonizér,UV lampa) 
* Poradenství v péči o pleť je ZCELA ZDARMA

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

koncert
Pondělí 6. května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ

Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvar-
ného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pondělí 13. května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ

Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvar-
ného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pondělí 27. května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ

Absolventský koncert spojený s výstavou prací žáků vý-
tvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

jiné akce

Středa 1. května, 7:00 – 12:00 hodin, areál Bobkárna

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

Pondělí 20. května, sál ZUŠ a ostatní prostory školy

Závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru
Výstava bude probíhat od 20května do 27. května. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ

Neděle 26. května, 6:00 – 10:00 hodin, areál Bobkárna

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

výstavy

Středa 1. května, 9:30 - 13:30 hodin, Tyršovo náměstí

Prvomájový jarmark
Program:

9:30 - vystoupení dětí z MŠ Město a MŠ U Dubu
10:00 - Velký dechový orchestr ZUŠ + mažoretky Týnky
11:00 - vystoupení tanečních oborů DDM Sluníčko
11:30 - slovácká dechová hudba Rozmarýnka a Franta Uher z 
Lanžhota (lidový vypravěč)

Sobota 4. května, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu

KOULE (II. repríza)
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 ...

divadlo

AKCE MŠ U DUBU

Vynášení Moreny
U nás u lesa v MŠ U Dubu dodržujeme lidové zvyky.
Jeden z nich : Vynášení Moreny, který se uskutečnil 22.3.2013
Za kolektiv MŠ U Dubu Pavla Vlčková

Ukázková hodina v tělocvičně
V naší MŠ vedeme děti nejenom k dodržování lidových tradic, 
ale také je vedeme ke sportu.
Každý rok pořádáme pro rodiče ukázkovou hodinu v tělocvič-
ně U Dubu. Děti a rodiče předškoláků tak stráví společné od-
poledne plné zábavy, nechybí ani společná hra s rodiči.
Za kolektiv MŠ U Dubu Bc. Renata Horká

jiné akce
Středa 1. května, od 9:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

1. Máj 2013 - oslavy svátku práce
Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí

Neděle 5. 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.

Neděle 19. 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.

Pondělí 20. května, 8:00 + 9:15 + 10:30 hodin, sál ZUŠ

Bu, bu, bu - budeme si hrát
Výchovná představení pro MŠ. Režie Veronika Půlpánová. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Úterý 21. května, v 17:30 hodin,  sál kulturního domu

„Tanec = moje láska“
Závěrečné a absolventské představení žáků tanečního oboru
Dopoledne proběhnou představení pro školy od 8:00 a 10:00 
hodin. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

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

Středa 1. 5. od 15 hod.  

MÁJOVÝ TURNAJ V DOMINIONU
Začátečníci i pokročilí mohou změřit síly v oblíbené karetní 
strategické hře. Startovné 20 Kč. Hrajeme pro radost a o drob-
né ceny. Hru naučíme na místě i nováčky.

Čtvrtek 2. 5.  17.00 – 19.30 hod.  
PEDIGOVÉ TVOŘENÍČKO - MOTÝLI, KYTKY a TUŽKOV-
NÍKY
Drobné dekorace na záclonu nebo na pověšení do prostoru 
zvládnou i děti od 8 let v doprovodu rodičů. Tužkovník na stůl 
může mít jakoukoliv barvu, základy pletení se na něm naučí 
každý. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se pře-
dem, omezený počet míst.

Úterý 7. 5. 17.30 – 21.30
MÁJOVÝ PEDIG I. a PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH RULIČEK 
I.
Večerní zahájení májového pletení vhodné pro začátečníky i 
pokročilé. Stihneme i větší projekty, pokud budete pokračovat 
i druhý den. Velké páskové koše, gondoly nebo létající balóny 
z pedigu nebo větší krabice a košíky z papírových ruliček... 
Přihlaste se, prosím, předem. Cena 60 + spotřebovaný mate-
riál. 

Středa 8. 5. 

MÁJOVÉ PLETKY

Tvořivá akce pro děti s doprovodem, mládež nebo samotné 
dospělé. Vyzkoušet můžete nejrůznější výtvarné techniky pod 
vedením zkušených lektorek. Které vám nejenže všechno vy-
světlí a ukážou, ale budou po ruce s nejednou dobrou radou. 
Cena jednotlivých dílen 80 + spotřebovaný materiál. Přihlaste 
se předem, všude je omezený počet míst a dílny budou ote-
vřeny pouze při minimálním počtu 5 zájemců. Doporučujeme 
přezůvky a pracovní oblečení. Na všechny dílny je zajištěn veš-
kerý materiál a pomůcky. Výjimky jsou uvedeny u jednotlivých 
technik.

8.30 – 12.30 PEDIG II. – pletení z pedigu v kombinaci s papíro-
vým provázkem, kukuřicí nebo mořskou trávou pro začáteční-
ky i pokročilé.
9.00 – 11.00 KORÁLKOVÁNÍ – kytičky a motýli z drátků a barev-
ných korálků
9.00 – 11.00 KERAMICKÁ DÍLNA – keramické náušnice nebo 
možnost realizace vlastních nápadů. Případné glazování po 
dohodě v další dílně.
9.00 – 11.30 PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH RULIČEK II. – košík, krabi-
ce nebo věneček z levného materiálu technikou, která vychází 
z pletení klasického proutí. Zájemcům o tuto dílnu pošleme 
předem návod na výrobu ruliček, nebudou zde k dispozici.
10.00 – 12.00 SMALTOVÁNÍ – drobné přívěsky, šperky nebo pří-
bory smaltované vlastní kombinací barev a vaší fantazií.
11.00 – 13.00 QUILLING – neotřelé obrázky nebo přáníčka z 
papírových proužků, rady pro začátečníky, 3D pro pokročilé.
11.30 – 13.30 TEA BAG FOLDING – využití čajových sáčků nejen 
na malé hvězdičky, kytky a motýly, ale i na velké mandaly.
13.30 – 15.00 FIMO pro začátečníky (základy práce, tvorba vá-

lečku-canu, použití extrudéru, využití na příbory, na šperky, na 
přívěsky). Přineste si krabičku na odnesení hotových výrobků 
domů na pečení.
15.15 – 17.00 FIMO pro pokročilé I. – KALEIDOSKOP (předpo-
kládá se základní znalost práce s polymerovou hmotou.
17.00 – 18.30 FIMO pro pokročilé II. – VÁLEČEK (cane) s vlast-
ním obrázkem (předpokládá se základní znalost práce s poly-
merovou hmotou).
17.00 – 18.30 TRIČKOVÁNÍ – možnost potisku barvami na textil 
nebo odbarvení podle šablon tzv. savování. Přineste si vlastní 
bavlněná trička, na barvu spíše světlejší, na savování tmavší, 
stihnete jich i více najednou.

Úterý 14. 5. od 17.30 hod.  

úterní PEDIG – DOPLETKY
Poslední pedigová dílna před prázdninami, přijďte si dodělat, 
co máte u nás na skříni a začít to, co doděláte doma �. Přihlaste 
se předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Úterý 21. 5. od 17.30 hod.  

MOTÝLÍ TVOŘENÍ 
Podvečerní dílnička na zahradě určená dětem s doprovodem 
nebo samotným dospělákům. Pustíme se do motýlků z drát-
ku, kombinovaných s korálky a dalšími drobnostmi. Jako bo-
nus můžete zkusit i motýla z čajových sáčků nebo z vlastních 
prstů.

Čtvrtek 23. 5.  od 17 hod. 

ZÁVĚREČNÉ SLUNÍČKOVÉ VYSTOUPENÍ 
V sále Kulturního centra dopoledne pro školy a v podvečer pro 
rodiče uvidíte závěrečné vystoupení našich tanečních, hudeb-
ních a dalších zájmových kroužků. 

Sobota 25. 5.  

O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ
Tradiční soutěžní přehlídka tanečních kolektivů v několika ka-
tegoriích ve velkém sále Kulturního centra. Přijďte povzbudit 
děvčata z našich zájmových kroužků! Zahájení v 10.30 hod. 
Vstupné 30 Kč.

Pátek 31. 5. na zahradě DDM od 17 hod. 

VYKUTÁLENÝ DEN DĚTÍ
Odpolední hrátky se vším, co se kutálí a koulí na zahradě pro 
malé i velké. Soutěže, společné hry a výtvarná dílna, malová-
ní na obličej, zahradní atrakce, velká trampolína, občerstvení, 
posezení pro rodiče. Doporučujeme přiměřené zahradní oble-
čení. Děti vstup zdarma.

Připravujeme...
Sobota 8. 6. POHÁDKOVÝ LES, start mezi 9.30 až 10 hod. 
od MŠ Dub

Volná místa na táborech...
PAVLATOVKA, 7 – 15 let, 13. – 25. 7. 
HAŤAPATLOF, pro rodiče s dětmi, 3. – 10. 8.
PŘEŽITÍ soustředění, pro zdatné děti 9 – 13 let, 7. – 10. 7.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti
březen 2013

Dne 2.3. 2013 v 20:10 hod. na 
základě žádosti o spolupráci ze 
strany Policie ČR bylo prověřeno 
oznámení učiněné na L158, kdy 
na sídlišti U Dubu je špatně par-
kujícím osobním vozidlem bloko-
ván výjezd z parkoviště. Na místě 
byl dohledán řidič předmětného 
vozidla, vozidlo bylo přeparková-
no. 
Dne 4.3. 2013  v 09:34 hod. te-
lefonicky oznámil obyvatel obce 

Štěpánovsko, že má důvodnou obavu z možného požáru rodinného 
domu, který vidí z místa svého bydliště. Ze svého pozorování došel k 
závěru, že na uvedeném domě došlo ke zborcení části komínu a nyní 
se kouř valí zespodu střechy a hrozí vznik požáru a ohrožení obyvatel 
tohoto domu. Na místě bylo strážníkem zjištěno, že komín na zmi-
ňovaném domě je v naprostém pořádku a šlo pouze o optický klam, 
neboť kouř pocházel z komínu za sousedním domem. 
Dne 4.3. 2013 v 11:10 hod. na základě telefonického upozornění byl 
proveden odchyt psa plemene chodský ovčák, který volně pobíhal 
po komunikaci vedoucí k areálu vojenského útvaru Týniště nad Orlicí. 
V rámci šetření k osobě majitele psa bylo zjištěno, že tento již svého 
psa hledal. S ohledem na skutečnost, že šlo o první případ volného 
pobíhání, byla záležitost řešena domluvou. 
Dne 4.3. 2013 v 15:53 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že 
v ulici T.G. Masaryka se nachází značně podnapilý muž, který se zde 
povaluje po chodníku a budí veřejné pohoršení. Na místě bylo stráž-
níkem zjištěno, že jde o obyvatele ubytovny „Modrák“. Z místa byl pře-
vezen na ubytovnu, kde byl předán do péče spolubydlících. Věc byla 
jako přestupek proti veřejnému pořádku řešena v blokovém řízení. 
Dne 5.3. 2013 v 08:20 hod. byla na základě žádosti operačního dů-
stojníka Policie ČR poskytnuta městskou policí součinnost při zajiště-
ní místa dopravní nehody na kruhovém objezdu u prodejny PENNY 
v Týništi nad Orlicí.
Dne 5.3. 2013 v 14:30 hod. bylo přijato oznámení o krádeži krytů 
kanalizace z prostoru železničního podchodu v ulici T. G. Masaryka. 
Kryty byly nalezeny ve výkupně druhotných surovin HOFRMETAL v 
ulici Nádražní. Dle výkupních lístků byly ztotožněny osoby pachatelů 
krádeže. Věc je v šetření městské policie.  

Dne 11.3. 2013 v 17:00 hod. telefonicky upozornil občan obce Pe-
trovice, že po vesnici se pohybuje vozidlo VW Golf a jeho posádka, 
kterou tvoří rómové, se chová velice podezřele. Následně provede-
nou kontrolou ze strany městské policie nebylo uvedené vozidlo ani 
posádka zastižena. 
Dne 11.3. 2013 v 18:30 hod. pracovnice ČD Týniště nad Orlicí te-
lefonicky oznámila, že na nádraží se v prostoru pokladen nachází 
podnapilý muž, který odmítá opustit budovu Českých drah. Na místě 
bylo zjištěno, že muž je v natolik podnapilém stavu, že není schopen 
chůze ani řeči. Ve spolupráci s Policií ČR byl zajištěn převoz na Protial-
koholní záchytnou stanici v Hradci Králové. 
Dne 16.3. 2013 v 00:30 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že 
po silnici mezi Týništěm n.O. a Albrechticemi n.O. se pohybují dva 
mladí muži a ničí dopravní značení. Přes včasný příjezd hlídky MP na 
místo nebyly zde žádné osoby zastiženy. Zjištěno bylo, že došlo ke 
shození několika přenosných dopravních značek do příkopu. Věc je 
v šetření.
Dne 20.3. 2013 v 16:50 hod. na základě žádosti personálu zdravot-
nického zařízení byla strážníkem provedena asistence při ošetření 
podnapilého pacienta na poliklinice v Týništi nad Orlicí z důvodu jeho 
možné agresivity. 
Dne 23.3. 2013 v 03:10 hod. byl strážníky v průběhu hlídkové čin-
nosti nalezen na Mírovém náměstí muž, který ležel na chodníku u 
prodejny obuvi. Poté bylo zjištěno, že uvedený muž v důsledku své 
podnapilosti upadl, následkem čehož si způsobil tržnou ránu na hla-
vě. Z místa události byl strážníky převezen do místa bydliště, kde byl 
předán do péče manželky. Věc je v řešení. 
Dne 23.3. 2013 v 03:45  hod. byl v průběhu hlídkové činnosti stráž-
níky na Mírovém náměstí u pobočky České spořitelny zaznamenán 
výskyt skupinky pěti mladých mužů, mezi nimiž se schylovalo ke 
rvačce. Agresoři byli strážníky od sebe odděleni a vyzváni k opuštění 
místa, čehož uposlechli. 
Dne 26.3. 2013 v 07:30 hod. bylo přijato oznámení o krádeži většího 
počtu drůbeže ze zahrady v ulici Lipská. Ve věci probíhá šetření. 
Dne 28.3. 2013 v 18:10 hod. oznámil pracovník prodejny Penny v 
ulici Mostecká, že v prodejně byl personálem přistižen muž, který kra-
dl zboží. Strážníkem bylo prověřeno možné podezření ze spáchání 
trestného činu a následně jako přestupek proti majetku řešeno blo-
kovou pokutou. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie

NOC KOSTELŮ

Milí čtenáři, 

srdečně vás zveme na historicky první Noc 
kostelů v našem farním kostele sv. Mikuláše 
v Týništi nad Orlicí, která se uskuteční dne 
24. května 2013 od 18.00 hodin.

Po závěrečném vystoupení se rozloučíme 
krátkou modlitbou a rozejdeme se do svých 
domovů.

Během celého večera si budete moci pro-
hlédnout celý kostel sv. Mikuláše včetně sa-
kristie a věže kostela, s nezapomenutelným 
výhledem na večerní Týniště a přírodu okolo 
Orlice, s možností výkladu o historii kostela a 

liturgických předmětech (křtitelnice, křížová 
cesta apod.). V lodi kostela budou vystaveny 
výtvarné práce dětí mateřských a základní 
školy, které se zúčastní soutěže.

Aktuality a případně změny programu mů-
žete sledovat na webových stránkách www.
nockostelu.cz. 
 
Věříme, že si tuto veřejností stále vyhledáva-
nější aktivitu, navíc poprvé v Týništi, nene-
cháte ujít!
 
Na setkání se těší
Vendula Patrná a Lukáš Janeček

Program:

18:00 - Vylosování výherců výtvarné 
soutěže pro MŠ a 1. třídu ZŠ
19:00 - 20:00 - ZUŠ - klasická hudba
21:00 - 22:00 - ZUŠ - jazz, swing
23:00 - 0:00 - Michael Unplagged (Mi-
chael Holas, frontman skupiny Michael, 
u nás dobře známý z rockových půlnoč-
ních mší, vystoupí s akustickou verzí 
jejich tvorby).
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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 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 16.5.

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 květen 2013
Pohádkové téma měsíce: O slepičce a kohoutkovi

Další akce v květnu:
  2.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: keramika
14.5. (Út) Veselé loutkové představení s pohádkou: O pyšné čarodějnici - originální pohádka, plná písniček s veselým dějem, 40 
min.,   - v MC Ratolest (stodola), od 16 h., cena: 40 Kč + občerstvení
16.5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
16.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00, téma: recyklace
17.5. (Pá) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO, odpoledne projížďka parníkem a návštěva 
KNIHOVNY nebo MUZEA!
30.5. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00, téma: Qulling – jarně-letní tvoření

Připravujeme:
Zahradní slavnost – MUZIKO-HRÁTKY
Odpolední tvořivou dílnu pro celé rodiny
Besedu na téma: Smrt v rodině

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Když volám, odpověz mi, Bože mé spra-
vedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. 
Smiluj se nade mnou, vyslyš mou mod-
litbu!

Žalm 4,2

Kdosi krásně vyznal: „Můj Potěšitel 
všechno slyší, můj Potěšitel všechno 
vidí. Nikdo před ním nezahyne v tichosti 
a každý z nás je mu blízko.“ Jsou ale časy, 
kdy život tuto naději zastře Božímu lidu 
mrakem těžkostí, soužení a pochybnos-
tí. Pak je čas v úpěnlivé modlitbě bušit 
na brány nebes, jak to činil žalmista. Pro-
žíváme-li naopak časy pokoje a Boží blíz-
kosti, pak je naším posláním sdílet Boží 
naději a v síle Duch svatého – Potěšite-
le – být posilou „svým bratřím“. Zvláště 
těm, kteří dnes pláčou úzkostí a bojují 
o svou víru. Jistě si vzpomeneme na ně-

koho, komu se můžeme stát nástrojem 
Božího potěšení.
Bože, otevři naše oči pro tvou blízkost, 
tvé slitování a pomoc, abychom viděli, 
jak je můžeme přijmout pro sebe i jak je 
můžeme sdílet s druhými. Amen.

Píseň:
1. Za ty, kdo hladem trpí a bídou, prosí-
me: Zjev svoji slávu! Za ty, kteří druhými 
jsou odmítáni, prosíme: Zjev svoji slávu!
2. Za ty, kdo bolest mají a pláčí, prosíme: 
Zjev svoji slávu! Také za ty, kteří jsou svá-
záni pouty, prosíme: Zjev svoji slávu!
3. Za ty, kdo Slovo svaté tvé káží, prosí-
me: Zjev svoji slávu! Za ty, kteří ve jménu 
tvém bližním slouží, prosíme: Zjev svoji 
slávu!
4. Za ty, kdo světem bez lásky bloudí, 
prosíme: Zjev svoji slávu! Za ty, kteří jsou 

stále nám protivníky, prosíme: Zjev svoji 
slávu!
5. A tak pro Krista, svatého Pána, prosí-
me: Zjev svoji slávu! Učiň, celý svět náš 
ať v míru tě chválí! Prosíme Zjev svoji 
slávu!
Píseň č. 621 z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku (podle Jihoamerického spiritu-
álu L. Rejchrt)

Srdečně zveme v květnu (modlitebna 
Českobratrské církve evangelické, ul. V. 
Opatrného 58):
12. 5. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou
26. 5. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou, od 16 h Zpívání rodin s dětmi

Připravil Jaroslav Matuška

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!
Kontakty: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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(pokračování)
V roce 1981 je v Týništi nad Orlicí v za-
hradě restaurace U věže poprvé konána 
okresní výstava drobného zvířectva okre-
su Rychnov nad Kněžnou. Je vystaveno 
335 králíků, 218 holubů, 142 ks drůbeže 
od 177 vystavovatelů. Organizace uspořá-
dala zájezd na celostátní výstavu mláďat 
králíků do Hlinska. Zároveň chovatelé po-
ložili květiny u památníku vypálené obce 
Ležáky.
Pod vedením př. Kořízka chovatelé pravi-
delně sekají městský park a získávají seno 
pro své králíky. Je navázána úzká spolu-
práce s organizací chovatelů v Třebecho-
vicích pod Orebem. Členové odpracovali 
na akcích pro základní organizaci a Ná-
rodní frontu na jednoho člena 26 hodin.
V roce 1982 má organizace 61 členů, kte-
ří chovají 306 králíků, 518 holubů, 402 ks 
velké drůbeže, 210 ks zdrobnělé drůbeže, 
20 ks vodní drůbeže a 7 koz. Byl zvolen 
nový výbor organizace, v jeho čele je př. 
Josef Holický. 1. a 2. května byla konána 
tradiční výstava v zahradě restaurace U 
věže, kde bylo vystaveno 212 králíků, 20 
volier a 50 klecí holubů, 30 ks drůbeže, 
ukázková expozice exotického ptactva a 
kožešinových zvířat.
Počátkem roku 1983 se uskutečnilo první 
stolní oceňování králíků v zahradnictví u 
př. Brandejse. Pokračuje další výroba kle-
cí úpravou klecí z odchovny slepic v Se-
mechnici pod vedením př. Kořízka, který 
uplatnil svůj um a dovednost. Za přispění 
př. Brandejse a dík pochopení tehdejšího 
ředitele komunálních služeb Ing. Poče-
pického je pro chovatele získán pozemek 
na výstavbu chovatelského zařízení proti 
tehdejšímu zahradnictví. Začíná se zpra-
covávat projektová dokumentace stavby. 
Dlouholetý registrátor př. Rajchl oslavil 
osmdesáté narozeniny. Ze zdravotních 
důvodů odstupuje z funkce předsedy 
organizace př. Josef Holický, za něho je 
zvolen předsedou př. MUDr. Jan Vaník. 
Na tradiční prvomájové výstavě zajišťují 
př. Jindra, Pánek a Kořízek expozici koz a 
ovcí. Ta budila pozornost hlavně u dětí, 
protože již pomalu tato zvířata znají jen 
ze ZOO. V tomto roce se poprvé objevuje 
nákaza pseudomoru holubů, což vede k 
zákazu výstav.
V roce 1984 má organizace 87 členů. Je za-
ložen odbor akvaristiky v čele s př. Fr. Ko-
zou. Je zakoupeno bývalé pomocné zaří-
zení stavby z Třebechovic, jako základ pro 
výstavbu haly pro výstavy v ceně 32.760 
Kč. Na prvomájové výstavě je poprvé vět-
ší expozice akvarijních rybek. Zajišťuje se 
další potřebná dokumentace na výstavbu 
areálu, a členové dle svých možností vě-

nují finanční částky na náklady spojené se
zamýšlenou výstavbou.
V roce 1985 se snižuje počet členů o de-
set, je konána tradiční prvomájová vý-
stava s expozicemi všech odborů. Byly 
dohotoveny další výstavní klece. Usku-
tečnilo se také stolní posuzování králíků. 
Z důvodů nepřidělení dotací na výstavbu 
chovatelského areálu nedošlo k zahájení 
výstavby.
V roce 1986 potkává organizaci smutná 
událost. 5. května umírá jeden z nejaktiv-
nějších chovatelů a funkcionářů, chovatel 

s kamarádským přístupem Josef Holický. 
Byl to chovatel s vynikajícími chovatelský-
mi znalostmi, výborný kamarád, ochoten 
vždy poradit, vyslechnout a dle svých 
možností pomoci – prostě dobrý člověk. 
Jeho velkým snem byl vlastní chovatelský 
areál, kterého se bohužel nedožil. Na jeho 
památku byla tradiční prvomájová výsta-
va nazvána jeho memoriálem. Začíná se s 
výstavbou chovatelského areálu a stavby-
vedoucím se stává př. Jaroslav Uhnavý z 
Lípy nad Orlicí.
V roce 1987 má organizace 70 členů, kle-
sá počet členů odboru akvaristiky. Je zalo-
žen kroužek mladých akvaristů. Byl konán 
tradiční prvomájový Memoriál J. Holické-
ho. Pokračuje budování areálu chovatelů, 
kde bylo nutné navézt množství materiá-
lu, aby stavba byla nad úrovní záplavové 
vody. Bylo prostavěno 230.000 Kč. A hod-
nota díla v tomto roce byla 650.000 Kč.
V roce 1989 je zvolen nový výbor organi-
zace v čele s předsedou př. MUDr. Vaní-
kem. Vedení města, jmenovitě Mgr. Milo-
slavu Beránkovi – tehdejšímu předsedovi 
národního výboru – se podařilo prosadit 
výstavbu areálu do akce Z. To umožnilo 
další finanční krytí výstavby. Bylo prosta-
věno 1.249.000 Kč. Protože chovatele již 
nebavilo každoroční uklízení zahrady re-

staurace U věže, byl tradiční prvomájový 
Memoriál J. Holického v prostorách roze-
stavěného areálu. Veřejnost měla mož-
nost vidět, co chovatelé stavějí. V tomto 
roce chovatele králíků citelně zasáhla epi-
demie králičího moru.
V roce 1989 je při výstavě – Memoriálu 
J. Holického – slavnostně otevřen cho-
vatelský areál. Při otevření jsou přítomni 
zástupci města, okresu, předseda ústřed-
ního výboru chovatelů a zástupci tisku. Je 
vystaveno 280 králíků, 14 volier a 23 klecí 
holubů, 33 volier a 20 klecí drůbeže. Mla-

dí chovatelé vystavují 8 králíků a 3 voliery 
holubů. Při této výstavě byla díky př. Ma-
toušovi uskutečněna výstava broušené-
ho skla. Zahajuje také provoz bufetu pro 
občerstvení a upravuje se místnost pro 
akvaristiku. Při otevření areálu nechyběla 
dobrá nálada, o kterou se postarali mladí 
chovatelé, když byl předsedovi slíben na 
výstavu exotický pták loskuták, ale po 
otevření krabice tam byl holub a poznám-
ka, že lepší holub v hrsti, než loskuták na 
střeše. Ve spolupráci s domem pionýrů 
se v areálu konal dětský karneval. V září 
se konala společná výstava chovatelů, 
zahrádkářů a mladých výtvarníků. Areál 
lákal další vystavovatele, takže v listopa-
du se uskutečnila výstava vodní drůbeže 
a počátkem prosince celostátní výstava 
králíků plemen aljaška, havana, durynský 
a bílopesíkatý. Dále celostátní výstava 
holubů českých bubláků a českých čajek 
a lysek. Bylo vystaveno 234 králíků a 344 
holubů. ONV v Rychnově nad Kněžnou 
uděluje ZO ČSCH Týniště nad Orlicí čestné 
uznání za vybudované dílo.

MUDr. Jan Vaník
Pokračování příště.

CHOVATELÉ SLAVÍ 100 LET
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Temno slavilo retrem s Petrem

Luxusní zážitek přinesla divákům ve vyprodaném sále kulturního centra 12. dubna premi-
éra hry Koule (monitoruje doping ve vrcholovém atletickém prostředí minulého režimu) 
od autora Davida Drábka v podání místní divadelní skupiny Temno. Její členové v letošním 
roce slaví patnáct let od svého založení. Začátky činnosti i léta vystupování byla na podiu 
vzpomenuta zakladatelkou, uměleckou šéfkou a režisérkou Evou Drábkovou, která podě-
kovala všem současným i bývalým členům souboru. 

Nastudování Koule uchopili Temňáci opravdu bezchybně s vervou a nasazením, tak, jak je 
to po celé roky u nich samozřejmostí a zvykem. Ve foyeru o přestávce padala slova, že je 
představení na vynikající úrovni srovnatelné s profesionálním nastudováním hradeckého 
Klicperova divadla, jehož umělecký šéf a autor hry Koule, místní rodák David Drábek, byl 
na týnišťské premiéře přítomen. Na závěr, který zpestřil jako utajený žolík Petr Kotvald 
retro stylem, sklidili ochotníci bouřlivé a dlouhé ovace stojícího publika. Poté se na podiu, 
na které režisérka Drábková pozvala ze sálu i bývalé členy skupiny, rozjela oslava nejen 
půlkulatého výročí, ale především velmi úspěšné premiéry. 

Libor Koldinský

Ohlasy z premiéry

David Drábek, autor hry:
„Jsem nadšený a velmi příjemně překva-
pený. Obával jsem se, prorože inscenace s 
Pavlou Tomicovou je ještě žhavá a živá, ale 
jsem skutečně mile překvapen. Hlavně tím, 
že celá věc je velmi střídmá, i show vstupy 
jsou civilní a ve finále nepitvořivé. Je to svým
způsobem exkluzivní zboží, přece jen je to o 
koulařce, která je sama o sobě tak bizarní 
a zvláštní, že vzbuzuje spoustu pozdvižení. 
Vedle toho veselí, které tato věc může vzbu-
zovat, se neztratily smutné struny, stejně 
jako tón, který podle mě činí hru zajímavou 
tím, že za vším je spousta smutku. To mě po-
těšilo.  Laďka to zvládla s bravurou, vytvořila 
svoji Milenu, svébytnou a svým způsobem i 
v něčem dokonce drsnější, nekompromis-
nější, protože Pavla je z celkového pohledu 
víc mazlivá. Ve finále jsou dojemné a vlastně
politování hodné obě, ale v průběhu je tato 
Milena drsnější a míň vstřícná, aby to ke 
konci dostalo ten smutný a melancholický 
nádech. A to je v pořádku.“

Jaromír Kratěna, starosta Albrechtic: 
„Všichni jsme byli zvědaví, jak se podaří 
souboru a režisérce Evě Drábkové, zvlád-
nout tuto mediálně známou hru Davida 
Drábka. Naše očekávání bylo naplněno 
měrou vrchovatou. Koule je podle nás přípo 
prošpikovaná skvělými hereckými výkony, 
výbornými dialogy a monology. Pro celou 
rodinu to byl skvělý páteční večer. Děkuje-
me proto touto cestou Davidu Drábkovi, 
Evě Drábkové, hercům divadelního soubo-
ru Temno a personálu kulturního domu za 
skvělý zážitek. 

Iveta Valentová, kavárna Plumlov: 
„Ještě jednou musíme poděkovat  za super 
zážitek, moc se nám to líbilo a moc rádi jsme 
vás  všechny zase viděli!“

Madla Čiháková, 
organizátorka kultury v Pohoří
„Musím Vám napsat, protože,  to co jste 
předvedli, se nedá jen tak  přejít. Byli jste 
tak  úžasní, že jste profíci. Největší obdiv pa-
tří paní  Šťovíčkové. To co jste všichni před-
vedli  se nedá slovy popsat. GRATULUJI!! I 
ta cena vstupného mne potěšila,  zasloužili 
byste si víc. Kdy a kde to  budete zase hrát? 
Ráda  bych to viděla znova. A protože jsem 
tu dobu  prožívala, tak  mne to moc oslovilo. 
Vyrůstala jsem ve velké tělocvičně v  pražské 
IMCE spolu s Věrkou Čáslavskou a Evou Bo-
sákovou, tak  vím víc o  životě sportovců.
Klobouk dolů.“

Miroslav Hofmann,
šéfredaktor Rychnovského zpravodaje:
„Viděl jsem i originál Kouli v Klicperově diva-
dle a musím říct, že ochotníci od Vás z Týniš-
tě se s tím vypořádali s naprostou noblesou. 
V některých momentech to bylo naprosto 
srovnatelné představení. A to co předvedla 
Laďka Štovíčková v roli Mileny, tak to mi čas-
to bralo dech. Díky za skvělý zážitek a přeji 
jen další stejně podařené divadelní hry.“
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Ve hře Dvě uši, dvě svatby jsem poprvé ( a pravděpodobně i naposle-
dy ) hrála postelovou scénu. Myslím, že by bylo na místě, rozdělit se s 
Vámi o pikantnosti ze zkoušení a hraní „v posteli“. Scéna probíhala na 
staré posteli s kovovou pelestí a zkrácenýma zadníma nohama, takže 
byla z kopce. To proto, aby Z POHLEDU DIVÁKA vypadala dostateč-
ně plasticky a uměle nezaplňovala hrací prostor. ( Spojení „z pohledu 
diváka“ mám úmyslně velkými písmeny, během mého vyprávění ho 
ještě několikrát použiji ).
Začneme milostnou předehrou. Ležíme s Liborem v posteli na zádech 
s hlavou položenou na kovové pelesti. Vnitřní ruce ( já pravou, Libor 
levou ) máme zvednuté kolmo do výšky, vzájemně je proplétáme a 
špitáme zamilovaná slovíčka. Ve skutečnosti: kovová pelest neuvě-
řitelně tlačí do krku. Zadní zkrácené nožičky způsobují, že sjíždíme 
dolu, tak na té kovové pelesti doslova visíme. Já s Liborem v posteli, 
režisérka v hledišti.

Režisérka: „Tu hlavu víc dozadu!“
My: „Víc to nejde a bude to vypadat blbě.“
Režisérka: „Z pohledu diváka to je dobrý.“
Takže si ještě víc zakloníme hlavu a pelest víc zarazíme do krku.
Režisérka: „Ty ruce výš!“
My: „Už takhle v nich máme křeče a tak našponovaný ruce, to bude vy-
padat divně.“
Režisérka: „Z pohledu diváka to bude dobrý.“
Takže pelest zaražená v krku, ruce silou vytažené nahoru. Postupně do-
stáváme křeče do krku, ruky a dál až k patě u nohy.
Režisérka: „Nahlas, není Vás slyšet!“
My: „Vždyť křičíme, to nebude znít zamilovaně.“
Režisérka: „Z pohledu diváka.....“

Takže do třetice. Pelest narvaná v krku, křeče v celém těle, ruka se 
postupně odkrvuje a odumírá, hlava nepřirozeně zvrácená dozadu a 
my z posledních sil křičíme slůvka lásky.
A samotný „akt“? Osvětlovač zhasne. My s Liborem, každý v jednom 
koutu postele, stočení do klubíčka aby z nás nebyl vidět ani malý stín. 
Zvukař pustí zvuky vrzající postele a vše ostatní už necháváme na 
uctivé fantazii diváka. Konec konců „z pohledu diváka dobrý“. Aspoň 
doufám.
       
Eva Bartošová

ROZHOVOR S VELITELEM MĚSTSKÉ POLICIE

Stát chce zvednout pokuty za 
prohřešky

Novela zákona zavádí přísnější tresty pro ty 
pachatele, kteří porušují pravidla opakova-
ně. 
Za hlučný mejdan v noci až 15 tisíc korun, 
za opakované založení černé skládky nebo 
neoprávněný zábor veřejného prostranství 
až 75 tisíc korun – s takovými sankcemi po-
čítá novela Zákona o přestupcích, která by 
měla vejít v platnost příští rok. Potížistům 
zatím hrozí například za vyhození odpadků 
do příkopu u silnice nebo za nepovolenou 
předzahrádku u místní restaurace pokuty do 
50 tisíc korun. Stejnou pokutu mohou dostat 
například i squatteři, kteří obsadí veřejně 
přístupný objekt. Novela zmíněného zákona 
zavádí přísnější tresty pro ty pachatele pře-
stupků, kteří porušují pravidla opakovaně. 
Zvyšovat by se však měly i některé základní 
sazby pokut. Tento krok umožní správním 
orgánům lépe rozlišovat ukládání sankcí v 
případech, kdy byl přestupek spáchán z ne-
dbalosti, nebo úmyslně. Konkrétně se to týká 
přestupků proti veřejnému pořádku, které 
řeší s hříšníky jednotlivé radnice. Za rušení 
nočního klidu může dnes například přestup-
ce dostat maximálně pokutu pět tisíc korun. 

Po přijetí novely mu bude hrozit sankce až 
deset tisíc korun a v případě opakované-
ho rušení nočního klidu se mu bude moci 
pokuta vyšplhat až na patnáct tisíc korun.                                                                                              
                                      
K této problematice jsme položili otázky veli-
teli Městské policie Martinu Štěpánkovi: 

Co říkáte na novelu zákona, která by měla 
vejít v platnost?

V roce 2011 byly požádány obce v ČR o vyplně-
ní dotazníku, jehož cílem mělo být zefektivnění 
systému ochrany veřejného pořádku na místní 
úrovni.  Výstupy z tohoto dotazníku nebyly pro 
mě, jako člověka, který se zabývá přestupko-
vým právem, až tak překvapující. Kromě dílčích 
změn zákonů apelovali starostové nejvíce na 
vymahatelnost práva. Zejména na to, aby moh-
li pachatelům přestupků, kteří nebudou schop-
ni pokuty platit, uložit alternativní sankce. Na-
příklad formou veřejně prospěšných prací tak, 
aby byli vychováváni k respektování zákonů. 
Zmiňuji citaci ministerstva vnitra.  „V současné 
společenské, právní a ústavně-právní realitě lze 
toto považovat za excesní a neakceptovatelné“. 
Takže, co si o tom má potom myslet okradený 
občan? Náhrady se nedomůže, pachatel poku-
tu nezaplatí, úředníkům a policistům se vysmí-

vá, krade dál a tak to jde dokola. Toto je právní 
ochrana občanů v ČR! Měl jsem možnost vidět 
pracovní verzi novely přestupkového zákona. V 
podstatě je to kuchařka, která vás provede ce-
lým řízením.  Jsem rád, že se v současné době 
legislativní rada k tomuto problému vrátila a 
má zájem tuto otázku otevřít.
 
Je podle Vás výše pokuty adekvátní?

Kromě své hlavní práce jsem již 15 let členem 
přestupkové komise. Snad pouze jednou jsme 
ve správním řízení uložili pokutu okolo 15 tisíc. 
Ministerstvo vnitra má naše statistiky k dispozi-
ci a průměrné výše pokut zná. Proto mě překva-
puje, že se rozhodlo zvýšit výši pokut. Připadá 
mi to jako špatný vtip. Myslí si snad, že navýše-
ním pokut zmizí kriminalita?    Obecně chápu 
novelu zákona pozitivně. Nicméně si myslím, 
že by se pracovní komise ministerstva měla více 
zabývat problematikou vymahatelnosti správ-
ního práva, rozšířením sankcí a alternativních 
trestů, hledat cestičky, jak pomoci poškozeným 
a ne strašit lidi vysokými pokutami.  Co mě jako 
úředníkovi bude platné, že uložím squatterovi 
50 tisícovou pokutu, když ji na něm nikdo ne-
vymůže.                                                                               

Děkujeme za rozhovor.
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Do tohoto vydání jsem vybral další z 
povídek Václava Kubce s docela příznač-
ným názvem, který je na jednu stranu 
podobný mottu státní instituce a na 
druhou přináší docela v současné době 
často skloňovaná slovesa. Najděte si, 
milí čtenáři, příměr hodící se na dobu 
dnešní sami.

Nelhat a nekrást
My, křivičtí kluci, tak jako ti v mnohých 
generacích před námi i nyní po nás, 
jsme tvořili party. Rvali jsme se s ostatní-
mi partami i mezi sebou, ale bývali jsme 
dohromady výbornými kamarády. Na-
ším eldorádem byla Křivina, Borky, Klu-
čoviny, Lada a ostatní pole a lesy, chodili 
jsme chytat do ok sysly, válčili s Indiány, 
hráli si na „Šolína“, honili „tyčkrle“, v zimě 
jsme se „puškovali“, či jezdili na jedné 
brusli na družstevním rybníku. 
Jedno jsme však měli společné: nelhali 
jsme a nekradli, protože to byly smrtel-
né hříchy. Jít na třešně, švestky, jablka či 
hrachové lusky, to jsme za krádež nepo-
čítali, to bylo jaksi generacemi vydrže-
né právo; nikdy jsme žádnou škodu ani 
neudělali. Zrovna tak nebyl hřích někdy 
něco zcela nevinného zapřít.

Jednou přicházím domů, na dvoře na 
mne čekala maminka s tetkou a klukem. 
Která tetka a který kluk, je vedlejší. Nebyl 
to ani její syn, jen ho vychovávala. Ma-
minka stála trochu rozkročená s rukama 
za zády a to bylo zlověstné znamení. Tro-
chu jsem se přikrčil, ale zpytovat svědo-
mí jsem už nestačil. Maminka se obrátila 
na kluka. Byl o něco mladší než já, asi tak 
osm let, ale slaboučký a bledý, dlouho se 
počůrával do postele.
„Řekni mu to do očí!“ Kluk natáhl mol-
dánky. „Dal jsem ji tady Vaškoj, von mě 
naved abych ji vzal,“ zakňoural.
Vytřeštil jsem na něj oči. Jednalo se o 
dvacetikorunu, která se tetce ztratila z 
hrníčku v kredenci.
„Hrdlouže“, stačil jsem jen křiknout. 
Dostal jsem řezu. Maminčina ruka byla 

upracovaná a těžká. Nevypáčili ze mne 
víc ani slova. Maminka dala tetce dva-
cetikorunu, bylo to víc než mzda, kterou 
dostávala za celotýdenní dřinu na poli u 
sedláka „od slunka do slunka“. Utekl jsem 
a až v noci mě našly holky (starší sestry) 
pod Ježkovými topoly (stály ve skupině 
tam, kudy dnes vede za Drahami asfalt-
ka). Řval jsem ponížením a vzteky, domů 
mě, kopajícího a vzpouzejícího musely 
odnést.  Čekal jsem další výprask od ta-
tínka – nebyl. Maminka neřekla nic, ale 
když mě přikrývala v posteli, viděl jsem jí 
na očích, že mně věří. 
Horší to bylo druhý den ve škole. Tetka 
tam zase přišla a pan učitel Lepš chtěl 
před celou třídou vědět, kam jsem dva-
cetikorunu dal.

„Hrdlouže! Nic jsem nedostal, nic jsem 
ho nenaváděl.“

Díval jsem se upřeně, jak se na objem-
ném bříšku pana učitele houpe těžký 
stříbrný řetěz od „cibulí“. Pan učitel mě 
přehnul přes koleno, vyprášil kalhoty 
hodně citelně rákoskou a potom jsem 
klečel na stupínku s rukama předpaže-
nýma. Na každé otevřené dlani kostka a 
přes ni polínko od kamen. Až do konce 
vyučování.  A kluk tam neklečel, protože 
se prý přiznal... Na vysvědčení dvojka z 
mravů, jediná dvojka mezi jedničkami a 
jediná dvojka z mravů na všech vysvěd-
čeních, jež jsem v životě dostal...

Nevím a netoužím vědět, jak se utvářel 
život toho, kdo mě první poučil, jak straš-
ná může být hrubá lež, tak bezostyšně 
vržená do tváře. Brzy se z Křivic odstěho-
vali, možná, že je živ, možná že ne. Mož-
ná, že si z té lži vzal poučení, nebo také 
ne a „hrdlouhal“ dál – jiným i sobě...
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCH - BLAHOPŘEJEME!

Nejlepší basketbalistky jsou z Týniště nad Orlicí!

Klání čtyř nejlepších týmů VČL žen, které hostilo Týniště nad 
Orlicí, ovládly domácí basketbalistky. Po roce tak obhájily ví-
tězství a staly se také historicky prvním vítězem Final Four. To 
se letos konalo poprvé a hlavně pro diváky bylo velice atraktiv-
ní. „Baskeťačky“ z Týniště v semifinále zdolaly tým Kary Trutnov
B a ve finále, které bylo reprízou loňského, porazily Sokol Hra-
dec Králové B. Trochu si zrekapitulujme průběh samotného 
utkání.  

Přesně v nedělní poledne 7. dubna mělo začátek očekávané fi-
nále Final Four. Po druhém sobotním semifinále bylo jasné, že
se zopakuje loňské finále mezi domácím SK a béčkem hradec-
kých Lvic. Vzájemná bilance v letošní sezoně byla 2:0 pro naše 
hráčky a když připočteme loňské finále, tak čtyřikrát v řadě s
Hradcem neprohrály. Začátek byl z domácí strany nervózní a 
Hradec šel do devítibodového trháku. Trenér Machút si vzal 
oddechový čas a snažil se hráčky uklidnit. Najednou jim míč 

do koše začal padat a výsledek otočily. První čtvrtina skončila 
ale remízou, když si domácí nechaly dát laciný koš těsně před 
koncem. 

Do druhé čtvrtiny už nastoupil sebevědomý tým a začal po-
malu zvyšovat rozdíl ve skóre. Ten narostl na deset bodů. Třetí 
čtvrtina byla stejně vyrovnaná jako ta první, ale bodový rozdíl 
si „baskeťačky“ hlídaly.

V poslední čtvrtině začaly Lvice náskok domácích stahovat a 
znovu musel trenér Machút sáhnout k oddechovému času, 
protože domácí tým nedal tři minuty koš. Po důrazné, ale 
účinné, domluvě začaly holky plnit dané pokyny a opět utek-
ly na desetibodový rozdíl. V posledních dvou minutách to byl 
taktický boj. Hradec sahal k taktickým faulům, domácí hráčky 
však trestné hody neproměňovaly. Na druhé straně Lvice ne-
byly schopné trefit koš, tak Týniště náskok ubránilo a zaslouže-
ně mohlo po závěrečném klaksonu slavit vítězství v historicky 
prvním Final Four a zároveň také obhajobu titulu VČL žen!

Poděkování patří také divákům, kteří vytvořili pěknou kulisu. 
Hráčky jim za to také poděkovaly hned po zápase a pak už se 
mohly těšit na krásný pohár pro vítěze. Za celou sezonu si to 
holky zaslouží, v čele s trenérem Machútem, a uvidíme, jak 
bude vypadat příští sezona, která bude asi hodně těžká, pokud 
se tento tým rozprchne. 
Holkám můžeme pogratulovat a popřát mnoho dalších úspě-
chů, ať už v dresu Týniště nebo jiného týmu! 

Týnišťské basketbalistky a vítězky Východočeské ligy žen se 
rozhodly vstoupit do bojů o 2. ligu žen!  Přijďte je všichni pod-
pořit!       (MŠ)

Více fotografií na poslední stránce obálky.

DĚTSKÝ KARNEVAL V PETROVICÍCH

V sobotu 9. 3. 2013 odpoledne patřil obecní dům v Petrovicích dě-
tem, kde pro ně místní osadní výbor ve spolupráci s občanským 
sdružením Za rozvoj Petrovic a za finanční podpory města Týniště
nad Orlicí uspořádal dětský karneval. 
Na akci dorazila dvacítka dětí, které neschvátila viróza, jenž se v té 
době šířila Týništěm a přilehlým okolím. S rodiči přišli především 
předškoláci a školáci z prvního stupně, a to nejen z Petrovic. Připra-
vena pro ně byla hudba, soutěže i občerstvení. V soutěžích byl od-
měněn každý, kdo se snažil daný úkol splnit, a tak hemžení kolem 
šašků, kteří celým programem provázeli, neustávalo. Masky se rodi-
čům opět povedly a jejich malí modelové a modelky je v průběhu 
akce předvedli pořadatelské porotě při tanci a promenádě. Závěreč-
né hodnocení bylo velmi složité a členové poroty dlouho nemohli 
dojít k jednoznačné shodě. Nakonec se podařilo a vítězové si odnesli 
ocenění ve formě malého dárku a sladké dobroty. V průběhu odpo-
ledne si zasoutěžili i dospělí, a to v již tradičním klání - kdo dříve, bez 
pomoci rukou, dostane do pusy bonbón přivázaný na konci prováz-
ku. Fotky z této části nepublikujeme.
Děkujeme všem, kteří s námi sobotní odpoledne strávili. Děkujeme 
všem, kteří ke zdárnému průběhu akce přispěli.

Občanské sdružení Za rozvoj Petrovic



Vážení čtenáři,

v dnešním vydání Zpravodaje bych vám 
chtěla přiblížit činnost společnosti SGT, 
s.r.o., - stínící a garážová technika. Schválně 
jsem nepoužila výraz „představit společ-
nost“, neboť firma SGT, s.r.o., je na trhu již
20 let a po celou dobu své existence sídlí 
v Týništi nad Orlicí. Domnívám se tudíž, že 
nebudete číst jméno společnosti poprvé. 
Novinkou ale jistě pro mnohé bude, že se 
společnost přestěhovala na náměstí (pro-
story, kde dříve bývalo papírnictví) a tudíž 
je vám, zákazníkům, blíž a snad i více na 
očích. Majiteli SGT, s.r.o., panu Rostislavu 
Benešovi jsem položila následující otázky:

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU
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Co konkrétně zákazníkům nabízíte?
Převážně se zabývám dodáváním, instala-
cí a servisem stínící a garážové techniky. 
Žaluzie a rolety instalujeme jak vnitřní, tak 
venkovní. V naší nabídce jsou i markýzy a 
síťky do oken proti hmyzu. K produktům 
garážové techniky patří plotové dílce, vjez-
dové brány, automatizace na brány a pak 
vše kolem samotných vrat do garáží. Do-
plňkovou službou je těsnění oken a dveří. 
Touto službou mé podnikání vlastně začí-
nalo.

Osobně si myslím, že ve dvacetileté 
existenci firmy je jistě záruka kvality a
zkušeností. Jak se Vám podniká v dneš-
ní době a jak se Vám podniká v Týništi? 
I nás postihla „hospodářská krize“ resp. 
to, co vyvolala média. Lidé přestali peníze 
utrácet ať už z důvodu, že si je šetří na horší 
časy anebo z důvodu, že prostě žádné ne-
mají, protože přišli o práci. Tržby nám kles-
ly a zákazníci se rozdělili do dvou skupin. 
Každá chce své peníze dobře investovat, 
ale každá má jiné nároky. Jedna skupina 
zákazníků vyhledává co nejlevnější pro-
dukty. Srovnává ceny na internetu a už 
nepřemýšlí nad tím, že opravdu platí rčení 
„Nejsem natolik bohatý, abych si kupoval 
levné věci“. Když ale takový zákazník přijde 
osobně, přednese své přání a my ho sezná-
míme s naší nabídkou a přidáme své zku-
šenosti, jsou většinou obě strany spokoje-

né. Pak je druhá skupina zákazníků, která 
nemusí hledět na peníze a spíše má poža-
davky, které splňují její představu o repre-
zentování. Za obě skupiny zákazníků jsem 
rád a doufám, že i naši zákazníci jsou rádi 
za nás. Kupní síla přímo obyvatel Týniště 
je však slabší, neboť v Týništi své peníze 
obecně moc neutrácejí. Dojíždějí za prací, 
protože ve svém bydlišti nemají uplatnění. 
Zmizely zde skoro všechny průmyslové 
podniky, které obyvatele Týniště zaměst-
návaly. Logicky pak asi v rámci úspory času 
nakupují tam, kde se právě pohybují. 

Může se v dnešní době počítačů - nákup 
přes internet - uživit člověk i když pro-
dej po internetu nenabízí? 
Co se týče konkrétně žaluzií a garážové 
techniky, doporučoval bych nejen Týniš-
ťákům, ale všem zákazníkům po celé re-
publice, aby přemýšleli nejen nad tím, že 
chtějí žaluzie či vrata, ale že je potřeba 
přesně změřit místo, kam se bude výrobek 
umisťovat. Je potřeba mít firmu v dosahu
i z hlediska záručního servisu, pozáruční-
ho servisu a dostupnosti náhradních dílů. 
Mnozí si totiž neuvědomují, že objednají-li 
si něco „z dálky“ a za mnou přijdou, až když 
potřebují něco opravit či si koupit náhrad-
ní díly, není to tak jednoduché, jak se asi 
zdá. Proto já osobně nákup přes internet 
neprovozuji. Webové stránky máme, ale 
spíše pro prezentaci či inspiraci. Není totiž 

pravdou, že rozměr okna rovná se rozměr 
žaluzie a umístěním žaluzie na okno práce 
nekončí. Alespoň pro nás ne.
Proč právě k Vám by měl zákazník zaví-
tat? 
Jak jsem již řekl. Pro nás či pro mě práce 
instalací žaluzií, rolet nebo garážových 
vrat nekončí. A ani to není začátek mé prá-
ce. Raději najedu nějaké kilometry, abych 
si osobně objekt, kam zákazník požaduje 
výrobky instalovat, prohlédl a přeměřil. Na 
místě se domluvil, co je vhodné, aby byl 
zákazník se svými investicemi spokojený 
a rád se k nám vracel. Pak teprve přichá-
zí fáze instalace a poté je na řadě záruční 
a také pozáruční servis. Pro mě je osobní 
přístup ke každému zákazníkovi velmi dů-
ležitý a za léta praxe jsem přesvědčen, že 
máme co nabízet.
V případě nákupu zboží z oblasti, ve které 
pan Beneš podniká, se osobně, milí čtená-
ři, přikláním k tomu opravdu přijít, podívat 
se, „osahat“ si, poradit se. Ušetříte čas a 
mnohdy i svoje těžce vydělané či našetře-
né peníze, i když to zpočátku třeba nevy-
padá.

Na vaši návštěvu se těší společnost SGT, 
s.r.o., Mírové nám. 117, Týniště nad Orlicí. 
Tel. kontakt je 603 481 754, webové strán-
ky www.sgt-sro.cz. E-mail: sgt.sro@atlas.cz

Jitka Mašková
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TRADICE V KŘIVICÍCH

Tradice jdou životem s námi, některé je 
třeba si hýčkat, neboť i díky nim žijeme!

Za doby mého dětství bylo „tradicí“, že se v podzimním čase stávalo 
v pionýrském kroji u pomníku Padlých hrdinů a recitovaly se básnič-
ky. Někdo na tuto dobu nadává (asi právem, jsem moc mladá na to, 
abych to uměla posoudit). Já mám vzpomínky na to, že byl vždycky 
krásný ohňostroj, padaly z nebe padáčky, které jsme jako děti všude 
sbírali a byli smutní, když se na nás nedostalo. Ne ale až tak smutní, 
aby to kazilo radost z toho, že jsme byli „už za tmy“ s kamarády venku 
a užívali si spousty legrace.
Další „tradicí“ bylo, že se prvního května vyšlo opět v pionýrském kroji 
do ulic a s mávátkem v ruce, které jsme si obvykle s předstihem vy-
robili ve škole v rámci výtvarné výchovy nebo ručních prací. Pominu-
-li to, že některé z vybraných dětí opět recitovaly básničky, které si 
dneska už těžko někdo pamatuje a také to, že někdo přednášel na 
tribuně k davu cosi, co už si vůbec nikdo nepamatuje, tak mi v hla-
vě utkvělo spíš, že hrála hudba, lidé byli spolu, smáli se či nadávali, 
ale nebyli sami! Pro naši rodinu byl ukončením této „oslavy“ výborný 
oběd u babičky a to je to, na co dnes vzpomínám. Byli jsme celá rodi-
na pohromadě.
Dalšími tradicemi, které se v době „před revolucí“, jak se nyní uvádí, 
slavily, byly:
Mikuláš, Vánoce, karneval, MDŽ, Velikonoce, pálení čarodějnic a dět-
ský den.
Že i dnešní žák základní školy v předchozím řádku nachází něco, 

čemu rozumí? Ano, to jsou tradice, které zřejmě díky své oblibě a „ne-
vinnosti“ slavily úspěch v minulosti, slaví ho i nyní a doufám, že ho 
slavit budou i v budoucnosti.
Postupně se přidávaly tradice nové. Těmi jsou například: svátek sva-
tého Valentýna, na který všichni nadávají, ale skoro všichni začínají 
květiny ženám kupovat, aby to s nimi mohli pak doma vydržet. Vyná-
šení Moreny, abychom se už konečně zbavili dlouhé zimy a přivítali 
jaro. V našem kraji je to pak dívčí koleda, které jsem jako „vůbec od-
půrce“ koledy nemohla přijít na chuť. Poslední dva roky (ze začátku 
kvůli dceři) se účastním a jsem ráda, že jsem s lidmi, které mám ráda 
a dostane se ke slovu i legrace a výborná zábava. V Křivicích slavíme i 
první máj. To je svátek lásky. Loni jsme ho pojali jako svátek znovuob-
novení manželského slibu (ten vyšel ze starodávného zvyku mládeže 
uzavírat na jeden den „zelené manželství“). Je to oslava plodnosti a 
stavíme v tomto duchu májku. Slavíme i Halloween, jen tomu říkáme 
Dýňování. Slavíme příchod svatého Martina a po Novém roce chodí-
me v průvodu tří králů. Možná jsem na něco zapomněla, protože my v 
Křivicích vlastně pořád udržujeme nějakou tradici a pořád něco slaví-
me (už mám opět úsměv na tváři). Vždycky je nějaký dobrý důvod se 
sejít a společně strávit hezké chvíle. Jak by řekli chlapci z party mého 
mládí: „Vždycky je důvod se napít!!“
No, ať už je důvod jakýkoliv, hlavně na tradice nezapomínejte. Ať už 
je vám milá jakákoliv tradice, nějakou si vyberte a tu dodržujte. Ať je 
doba jakákoliv, přátelství jsou důležitá, kontakt s lidmi nás povzbu-
zuje a posiluje a i díky tradicím ten kontakt máme. Vždyť co jiného 
vyláká dnešní mládež od televize nebo od počítače, než „trapný ro-
dič“, který říká: „hele pojď ven, já ti ukážu, jak jsme za dob našeho mlá-
dí......“ Teenager jde, i když si myslí své a nakonec zjistí, že to není zas 
až tak špatné. Že je mezi svými a že si tu „tradici“ pojal po svém. Ať si. 
Hlavně že máme pocit, že žijeme, neboť kontakt s lidmi to je život. A 
proto: „některé tradice stojí za to, abychom si je hýčkali“. Nemáte-li na 
to, abyste něco organizovali, přidejte se k těm, co už něco organizují. 
Je důležité se hlavně zúčastnit a v dnešní době je nabídka velká. Platí 
ale rozhodně - neseď v koutě, tam nenajdou tě!
Mě se poslední dobou drží ne zrovna příjemná „tradice“. Probudím se 
ve dvě hodiny ráno a už nemůžu usnout. Hodinu či dvě čekám, zda 
spánek přijde. Většinou nic a tak musím z postele ven. Nezabije-li mě 
tento špatný zvyk, určitě to v brzké době udělá můj manžel, neboť 
má spánek lehký jako pírko a já tím pírkem nebezpečně hýbu...
Doufám, že jste si užili na konci dubna pálení čarodějnic, na prvního 
máje se políbili a budete mít krásný květen.

S fotografií letošních křivických kolednic a úsměvem na tváři se loučí
zatím živá

Jitka Mašková

TIP NA VÝLET

Není žádnou převratnou informací, že 
o zviditelnění jednoho známého mís-
ta Rychnovska ve světě se před časem 
zasloužily filmové kamery. Ano, řeč je
o zámku v Doudlebách a filmu Bathory
režiséra Juraje Jakubiska. Jak sám režisér 
uvedl, renesanční architektura zámku 
přesně splňovala jeho představu o tom, 
kde kontroverzní hraběnka Bathoryová 
žila.
Doudlebský zámek, jenž nechal v sa-
mém závěru 16. století na místě starší 
tvrze postavit Mikuláš z Bubna, na první 
pohled návštěvníka upoutá souvislou 
sgrafitovou výzdobou průčelí, nádvoří

a komínů. K vytvoření tzv. kobercového 
vzoru, mořských vln a rostlinných moti-
vů prý inspirovala stavitele Buriana Goz-
ziho krajka, fenomén typický právě pro 
oblast Vamberecka.
Pověst vypráví, že italský umělec se tu 
nešťastně zamiloval do komorné Terez-
ky, již obdivoval nejen pro její krásu, ale 
také pro zručnost, s jakou jemné vzory 
krajky vytvářela. Dobře věděl, že jejich 
láska zůstane nenaplněna – vždyť doma 
na něho oddaně čekala jeho rodina – a 
proto se rozhodl svým životním dílem 
navěky vzdát hold milované dívce. Po-
dařilo se. A jenom mistr Gozzi ví, že sgra-

fita vytvořil nikoliv pro pány z Bubna, ale
pro Terezku.
Dnes už těžko zjistíme, zda je mezi sgra-
fitovou výzdobou doudlebského zámku
a vambereckou krajkou nějaká spojitost. 
Jisté však je, že umění paličkování se v 
kraji pod Orlickými horami rozmohlo v 
první polovině 17. století díky majitelce 
zdejšího panství Magdaleně z Grambu. 
Nizozemská šlechtična přinesla ze své 
vlasti nové vzory a techniky, čímž se za-
sloužila o zdokonalení krajkářství, které 
tu bylo pravděpodobně už dříve známé.

Adam Prokeš
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Z KRONIKY MĚSTA

Pivní krejcar

Podle zápisu ve farní kronice projížděl přes 
Týniště do Potštejna 11. července 1836 „Vyso-
ce urozený pán Josef Reyl, Guberniální rada 
Královéhradecký, stoloval ve farním domě 
pozván jsa Velebným panem Matějem Ku-
želem, prohlížel při té příležitosti sesutím 
hrozící chrám Páně zdejší, proti hřbitovu, že 
až po tu dobu se vedle chrámu páně se vy-
nachází se prohlásil, vyjevil též svou nelibost 
nad masnými krámy, že náměstí Týnišťské ... 
zohyzďují“. O návštěvě rady Reyla u nás píše i 
Pelikán. „... jenž všech potřebných staveb od-
stranění masných krámů i mnohé další úřadní 
připomínky v protokolu vzat...“. Zápis pokra-
čuje připomínkou, že v roce 1836 byla v Praze 
cholera, Týniště „tou nemocí stiženo nebylo“. 
A jak asi vypadalo naše náměstí, kterému do-
minoval sesutím hrozící kostel a dosluhující 
radnice? Po nahlédnutí do Šmídovy kroniky, 
můžeme číst: „Náměstí týnišťské bylo do té 
doby hrbolaté, místy bahnité a masnými krá-
my, jež stály proti panskému domu, velice 
znečišťované. Tak roku 1842 ode dne 11. dub-
na byly nejprve masné krámy odstraněny a 
nákladem vrchnostenského důchodu do uli-
ce opočenské přeloženy, v ta místa, kde nyní 
stojí zděný dům Jana Fáberského, obchodní-
ka (poblíž dnešní vodárenské věže - již také 
zbourán). Řezníci zdráhali se maso v novém 
místě prodávati, byli však úřední mocí k tomu 
donuceni. Po odstranění masných krámů bylo 
náměstí poveženo štěrkem a srovnáno“. Zápis 
pokračuje že, vedle masných krámů stála i 
kolna pro obecní stříkačku na hašení požáru. 
Masné krámy stály na náměstí do roku 1686, 
kdy při velkém ohni shořely. Nové nechala 
vrchnost postavit na rohové parcele proti 
kostelu. Obec s tímto rozhodnutím nebyla 
spokojena a v roce 1698 a poté v roce 1700 
opětovně žádala, aby „masné krámy v jinším 
místě postaveny byly“. Žádosti bylo vyhově-
no a masné krámy včetně „kutlochu“- jatek, se 
dostaly na původní místo, kde vydržely až do 
roku 1842. I o jejich odstranění ze zdravotních 
důvodů se jednalo právě při návštěvě guber-
niálního rady Reyla v roce 1836. Řezníci byli z 
náměstí vystěhováni do blízkosti později po-
stavené vodárenské věže (uvedeno výše).

Na ploše náměstí zůstala socha Panny Marie 
a na druhém konci kamenný kříž a studna. 
O církevních stavbách více příště. O obec-
ní studni na náměstí jsou zápisy v obecních 
účtech. V roce 1642 bylo koupeno vědro od 
bednáře za 9 kr. a kováři Svobodovi dáno za 
jeho okování 16 kr. Roku 1648 platila obec 
zedníkovi „od spravení studnice“ 30 kr. 1659 
bylo pořízeno vědro „k nové studni obecny“. 
Je možné, že z této studny bral vodu i týnišť-
ský pivovar, který shořel v roce 1615. V roce 
1663 se soused Plašil musel postarat o nové 
roubení. Byl k tomu odsouzen pro nějaký pře-
stupek. V roce 1850 byla opatřena jen nízkým 
roubením a voda se z ní čerpala rumpálem. 
Ten měl velké dřevěné kolo a dva okovy. Zá-
pis v Šmídově kronice říká: „Vypravuje se, že 
do studně této před více lety spadl synek Lo-
patářův. Otec spatřiv to skočil za ním do stud-
ně a lidé pak oběma ku pomoci přispěchali a 
po žebřících živé vytáhli“. Později byla studna 
zabedněna, rumpál nahrazen pumpou. Ještě 
později byla studna překryta širokým krycím 
kamenem. Dnes studnu připomíná pouze 
železný poklop, zhruba mezi dnešní kašnou 
a mateřskou školou. Kolem roku 1740 mělo 
Týniště první vodovod. Dodával vodu z umě-
lé nádrže, která byla u chalupy náležející hor-
nímu mlynáři, do panského dvora a na faru. V 
roce 1791 chtěla obec nádrž přeložit na svůj 
pozemek, aby nebyla nikdy nouze o vodu a 
dřevěné potrubí položit hlouběji. Při té příle-
žitosti žádala obec vrchnost o možnost posta-
vit a napájet kašnu uprostřed rynku. Žádost o 
kašnu byla zamítnuta. Dnešní kašna s malým 
vodotryskem je z roku 1975.

Na dalších stránkách Šmídovy kroniky se do-
zvídáme, že v období 1880-1900 „nastaly ve 
městě valné změny neb malé, dřevěné domky 
s podloubími mizely a mizí a místo jich hlavně 
na náměstí pěkné moderní budovy vznikly“. 
Je třeba připomenout, že nový štít kostela s 
věží byl postaven v letech 1842 – 43. O stavbě 
se jednalo v roce 1836 i o rok později při další 
návštěvě rady Reyla. V roce 1840 byla stavba 
vydražena a přiklepnuta holickému obchod-
níku, židovi Hermanu Popprovi. Obec proti 
tomu rekurovala u hradecké konsistoře, pro-
tože to bylo proti týnišťským privilejím z roku 

1659 – zápověď týkající se usazování židů v 
Týništi. Na náměstí stála i nová radnice, které 
základní kámen byl položen 6. června 1838. 
Stavbu radnice vydražil 1. března 1838 dolní 
mlynář Antonín Vilímek za 3 200 Zl. 
V roce 1895 občanská záložna přispěla ze 
svého čistého výtěžku 4 500 Zl. na postave-
ní chodníků „v pořadí domů na náměstí, jak 
každý chodec na nich čísti může“. Podél chod-
níků, které provedl dlaždič Hvězda z Kolína, 
byly na podzim vysázeny „koulovité akáty, jež 
před tím stály v řadách na náměstí mezi so-
chami P. Marie a P. Ježíše rostly“.
Další snahou obecního zastupitelstva pod 
vedením starosty Karla Koťána, který radnici 
vedl v letech 1882 - 1899  „Bylo náměstí ne-
jen slušně upraviti, ale i veškeré ulice vedoucí 
odtud ke dvoru panskému, na most, ulici hra-
deckou až po pilu, záploť, ulici opočenskou 
až k hornímu mlýnu opatřiti chodníky a je vy-
dlážditi. K účelu tomu již předem dnem 6. čer-
vence 1895 ustanoven pivní krejcar (2 haléře 
z litru) ze všech nápojů (piva, vína i kořalky) 
vybírati, jenž vynášejí okrouhle sumu ročně 2 
000 zlatých čili 4 000 korun“. V roce 1900 mělo 
Týniště 2 084 obyvatel, 997 mužů a 1087 žen. 
V 355 domech žilo 495 rodin. Kolik chodníků 
by se postavilo v současné době, si může kaž-
dý odhadnout sám. 
V roce 1906 byly vysazeny na náměstí kolem 
kříže a sochy Panny Marie lipky. Prašná plo-
cha náměstí byla v roce 1943 rozdělena fir-
mou pana Benetky na betonové obdélníky 
lemované černobílou kostkovanou dlažbou. 
V roce 1983 bylo celé náměstí pokryto asfal-
tovým povrchem.
Výše zmíněné akáty na náměstí rostly až do 
roku 1929, kdy byla neobyčejně krutá zima. 
V Pelikánově kronice je zápis od Antonína 
Kovaříka. „Začal neobyčejně krutou zimou, 
jaké nebylo pamětníka a která potrvala až 
do poloviny března. Nejvyššího bodu dosáhl 
mráz dne 11. února tj. 36°, 12. února bylo 34° 
a 13. 2. opět 36°. V březnu bylo ještě 22-26°. 
Tyto abnormální mrazy natropily nesmírných 
škod hospodářských. ... Na náměstí pomrzly 
též všechny akáty a na místo nich byly pak 
vysázeny javory“. Následuje výčet zmrzlých 
ovocných stromů v katastru obce podél silnic 
a na zahradách. Na podzim téhož roku byly 
vysazeny kolem náměstí kulovité javory, kou-
pené od firmy Mazánek ze  Soudné u Jičína,
po 30 Kč za kus. Viz fotografie Velkozávodu
školkařského, Josef Mazánek, Soudná Jičín 
na http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/
deska3136.html
Zápis pokračuje „Vlivem tuhé zimy zvýšila 
se velmi úmrtnost letošního roku. Zejména 
staří lidé šmahem podléhali nezvykle drsné 
temperatuře“. Jen za leden a únor zemřelo v 
Týništi 17 lidí.
V knize Týniště nad Orlicí - město v lesích je 
mnoho dobových pohlednic z archívu Libo-
ra Koldinského, které dokumentují proměnu 
prašného rynku až po vyasfaltované náměstí.

Bopta
Foto z archivu Libora Koldinského
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Swingový festival Jardy Marčíka díky své 
tradici a úrovni je dnes již široce známou 
a věhlasnou akcí v jazzovém a swingo-
vém světě nejen v našem regionu, ale 
prakticky v celé České republice.

Hlavním cílem festivalu je především 
propagace swingové a jazzové hudby 
široké veřejnosti a především mladým 
lidem. I proto v Týništi dochází k propo-
jení amatérských hudebních formací, 
zejména z řad základních uměleckých 
škol, se seskupeními profesionálními 
(i zahraničními).  Mladí muzikanti tak 
mají možnost hrát před úžasnou kulisou 
vyprodaného hlediště a mohou se tak 
utvrdit v tom, že má smysl se swingem, 
respektive jazzem, zabývat. 

Letošní mezinárodní festival je dvou-
denní (31. května a 1. června – vždy od 

18. hodin). Během této doby se na Tyr-
šově náměstí vystřídá přes 150 členů 
kapel, big bandů a komorních souborů. 
Mezi největší hvězdy bude určitě patřit 
kontrabasista František Uhlíř, jeden z 
nejlepších basistů na našem kontinentě 
a navíc rodák z Ústí nad Orlicí. Ten vy-
stoupí v Týništi spolu se svojí kapelou, ve 
které hostují také dvě mladé jazzmanky 
z Vídně. Už to dává našemu festivalu 
mezinárodní punc, což potvrdí i výbor-
ný zpěvák z Oklahomy Justin Echols se 
svým Quartetem. 
Hosty domácího Mladého týnišťského 
big bandu budou české pěvecké špičky 
– Jan Smigmator a Dasha. Vokální slož-
ku festivalu bude zastupovat Voxtet, 
který už u nás s obrovským úspěchem 
vystoupil v jednom z předchozích roční-
ků. Lahůdkou pro příznivce bude určitě 
vystoupení Tria znamenitého klavíristy 

Ondřeje Kabrny, naopak  příznivci vel-
kokapelové hudby si přijdou na své při 
vystoupení Golden Big Band Praha spo-
lu s Tomášem Savkou v programu věno-
vanému 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, nebude chybět 
ani dixieland Black Buřiňos z pořádající 
ZUŠ. Všichni jste srdečně zváni!
     
Za organizátory festivalu
     
Pavel Plašil

Pro více informací sledujte webové strán-
ky: www.zustyniste.cz | www.swingty-
niste.webnode.cz | www.mtbb.cz

SWINGOVÉ TÝNIŠTĚ OŽÍVÁ UŽ POOSMNÁCTÉ

PROGRAM SWINGOVÉHO FESTIVALU
změna programu vyhrazena

Pátek 31. května 2013, 
Tyršovo náměstí v 18.00 hodin, Týniště 

Big Band ZUŠ  – Humpolec       
Tůmovo kvinteto ZUŠ Kostelec nad Orlicí           
Sisa Feher Collaboration
Ondřej Kabrna Trio 
Mladý týnišťský big band a ... Dasha a Jan Smi-
gmator

Sobota 1. června 2013,
Tyršovo náměstí v 18.00 hodin, Týniště 

Black Buřiňos -  ZUŠ Týniště nad Orlicí             
Voxtet   
František Uhlíř PVC
Justin Echols Quartet (USA)
Golden Big Band Praha a Tomáš Savka

Zápis nových žáků do základní umělecké školy 

pro školní rok 2013/2014

Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí zve nové zájemce o studi-
um ve středu a ve čtvrtek 22. a 23. května 2013 v době od 16.00 do 
18.00 hodin na talentové zkoušky do hudebního oboru a zápisu do 
výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. Informace na 
stránkách www.zustyniste.cz , na 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. 
V Borohrádku proběhne zápis nových dětí ve středu 29. května v 
době od 16.00 do 18.00 hodin. 

ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ

Ve dnech 19. - 20. dubna proběhlo v Liberci Ústřední kolo Národní soutěže 
ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Základní uměleckou 
školu Týniště nad Orlicí  reprezentovaly dva špičkové soubory. Klarineto-
vé trio ve složení Vojtěch Hájek, Marek Rous a Martina Kumpoštová (vy-
učující Mgr. Pavel Plašil) obsadilo ve své kategorii v obrovské konkurenci 
nejlepších muzikantů z celé České republiky 1. místo, žesťové kvarteto 
(Václav Hloušek, David Stárek, Jan Chvojka a Zdeněk Šimon pod vedením 
pana uč. Jaroslava Vošlajera) místo druhé. Je to další výrazný umělecký 
úspěch naší malé školy. Všem žákům a vyučujícím patří velký dík za repre-
zentaci nejen školy, ale i města Týniště nad Orlicí.



OHLÉDNUTÍ ZA SWINGOVÝMI FESTIVALY
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