
NA KŘÍDLECH HISTORIE



NA KŘÍDLECH HISTORIE

Myšlenka opustit studené zdi vì�e a vydat se spoleènì za novými
zá�itky vznikla loni v létì, kdy naše mìsto navštívil pan Michal Plavec,
kurátor leteckých sbírek Národního technického muzea. Byl k nám
tehdy pozván poøadateli besedy Letecká válka mezi Labem a Orlickými
horami, jak si mo�ná ještì nìkdo vzpomene. Naštìstí nezùstalo jen u
plánù a slibù a tak se po nezbytné korespondenci s vedením muzea a
hledání vhodného dopravce vydalo ètyøicet nadšencù z mìsta i okolí
poslední bøeznovou nedìli v osm hodin ráno, navzdory zmìnì èasu,
autobusem z Týništì ku Praze. Cestì samotné a prohlídce muzea se

snad ani nedá nic vytknout. Historické bicykly, automobily, letadla a
lokomotivy ohromí ka�dého. Expozice vìnované astronomii, fotografii
anebo hornictví pouèí a udiví zároveò. V Národním technickém muzeu
je zkrátka tolik vìcí k objevování, �e jediný den na to všechno nestaèí.
Nezbývá ne� se tam vrátit.   
Spolek pøátel mìsta by rád ještì jednou podìkoval za všechny úèast-
níky zájezdu panu Plavcovi a paní Dobisíkové z NTM a panu øidièi
Trejtnarovi za pomoc, vstøícnost a èas, který nám vìnovali.             

Adam Prokeš
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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva mìsta
Týništì nad Orlicí

konaného dne 24.03.2014

A) Schvaluje: 

n 1. Člena dozorčí rady ve společnosti ODEKO
s.r.o. pana Josefa Urbánka.
n 2. Změnu zřizovací listiny pro příspěvkovou
organizaci ZŠ. 
n 3. Odkoupení pozemků od paní *** a paní
*** p.č. 2151/19 v k.ú. Týniště nad Orlicí o
celkové výměře 221 m2 za cenu 60 Kč/m2 a
poplatky.
n 4. Prodej bytové jednotky 2+1 č.j.  877/8 (55
m2) v bytovém domě čp. 876, čp. 877 a čp. 878
v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozem-
cích a společných částech domu do majetku ***
za cenu 10.000 Kč/m2, což odpovídá reálné hod-
notě 550.000 Kč a poplatky s prodejem spo-
jené, zároveň schvaluje zřízení zástavního práva
k výše uvedené nemovitosti, k zajištění
pohledávky v částce 350 000 Kč ve prospěch
zástavního věřitele České spořitelny, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00
Praha.
n 5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekon-
strukci KC.
n 6. Dodatek č. 20 smlouvy č.1/2004 na
zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady.
7. Ocenění občanů města pamětní medailí ke
100. výročí povýšení na město.
8. Hospodaření města k 31.12.2013.
9. Rozpočet města na rok 2014 takto: 
celkové příjmy rozpočtu ve výši

Kč   81 722 368,01
financování ve výši

Kč   44 149 559,14
celkové zdroje ve výši
běžné a kapitálové výdaje celkem

Kč  124 074 469,42
nespecifikované rezervy

Kč      1 797 457,73
celkové výdaje rozpočtu včetně rezervy ve výši

Kč  125 871 927,15
Rozpočet města Týniště nad Orlicí je schvalován
jako rozpočet schodkový, schodek
je kryt finančními prostředky z minulých let.
n 10. Závazné ukazatele rozpočtu města na rok
2014. 
n 11. Dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích č. 128/2000  o poskytnutí    
dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm fyz-
ickým a právnických osobám, které jsou uvedeny
v materiálu "Rozpočet na rok 2014".
n 12. Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2017. 
n 13. Smlouvu č. 01/2014 o právu provést
stavbu s Královéhradeckým krajem zas-
toupeným SÚS Královéhradeckého kraje.

B) Neschvaluje

n1. Záměr odkoupení chaty č.p. 79,  postavené
na pozemku p.č. 394/2 o výměře 33 m2   v  k.ú.
Štěpánovsko, který je v podílovém spoluvlast-
nictví 16 měst a obcí v LD Vysoké Chvojno.
n 2. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské
kolonii "Za bažantnicí".

C) Bere na vědomí

n 1. Zprávu o činnosti rady města.
n 2. Zprávu o činnosti finančního výboru.

D) Ukládá

n 1. Radě města ve spolupráci s majiteli
zahrádek " Za Bažantnicí" jednat o podmínkách 
pronájmu pozemků. Podmínkou pro uzavření
nájemní smlouvy je vyklizení pozemků   za
zahrádkami od odpadů, které na tyto pozemky
nepatří (suť, rozpadlé ploty, harampádí všeho
druhu atd.)  do 31.05.2014 (nebude-li dohodnu-
to jinak).

Ing. Jaroslav Matièka
starosta

USNESENÍ è. 77
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí 

konané dne 24.03.2014

A) Schvaluje

n 1. Závazné ukazatele na rok 2014 pro všech-
ny příspěvkové organizace.

B) Ukládá

n 1. Zařadit do jednání ZM finanční příspěvek
pro taneční skupinu SMOT, která se 

zúčastňuje soutěže "Taneční skupina
roku 2013" ve výši 5000 Kč.

USNESENÍ è. 78
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí 

konané dne 7.4.2014

A) Schvaluje

n 1. Podepsání smlouvy s vítězem výběrového
řízení firmou Sportovní podlahy Zlín na realizaci
projektu "Kompletní rekonstrukce podlahy v
tělocvičně ZŠ v Týništi nad Orlicí" za cenu 596
211 Kč včetně DPH.
n 2. Pronájem částí pozemku  p.č. 208/1,
pozemku  p.č.st.  148 a pozemku p. č. st. 149  v
k. ú. Rašovice u Týniště nad Orlicí  pro členy ČZS,
ZO Rašovice - Zíkov za cenu 2 Kč/m2 dle
stanovených podmínek.
n 3. Poskytnutí odměn dárcům krve formou
poukázek k odběru zboží v lékárně v hodnotě
250 Kč (3 dárci).
n 4. Účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí za rok
2013, včetně výsledku hospodaření ve výši 178
223,96 Kč a jeho vypořádání přídělem do rez-
ervního fondu organizace.
n 5. Účetní závěrku příspěvkové organizace
Služby města Týniště nad Orlicí za rok 2013,
včetně výsledku hospodaření ve výši 183
706,24 Kč a jeho vypořádání přídělem do rez-
ervního fondu organizace.
n 6. Příspěvkové organizaci Služby města
Týniště nad Orlicí převod finančních prostředků z

rezervního fondu do fondu reprodukce majetku
do výše 150 000 Kč na pořízení sekacího stroje.
n 7. Příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Týniště nad Orlicí převod finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu repro-
dukce majetku do ve výši 96 798,00 Kč na
pořízení koncertního křídla.
n 8. Podmínky pro jednání s majiteli zahrádek
"Za Bažantnicí" o nájemních smlouvách pronáj-
mu zahrádek.
n 9. Vyplacení odměny pro ředitele Základní
umělecké školy z objemu finančních prostředků
na první čtvrtletí roku 2014, ve výši 10 000 Kč.
n 10. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů s firmou  EKO-KOM za
účelem prodloužení její autorizace MŽP ČR a v
návaznosti na platnost nového občanského
zákoníku.
n 11. Podnájemní smlouvu mezi Poliklinikou,
s.r.o., a Nemocnicí Náchod, a.s., na provoz bio-
chemické laboratoře v budově polikliniky Týniště
nad Orlicí.

B) Zamítá

n 1. Poskytnutí finančního příspěvku občanské-
mu  sdružení  rodičů s dětmi  s autistickými
poruchami  (Adam, o.s.).
n 2. Poskytnutí finančního příspěvku pro CZŠ v
n Borohrádku ve školním roce 2013/2014, z
důvodu možnosti poskytnutí výuky ve stejném
rozsahu ve zdejší ZŠ.
n 3. Uvolnění finančních prostředku z rozpočtu
obce na pořízení mobilního rentgenu do Oblastní
nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
n4.  Placenou spolupráci s  Východočeskou tele-
vizí  V1. 

C) Bere na vědomí

n 1. Informaci ve věci žaloby na Město Týniště
nad Orlicí od žalobkyně Yvety Hillebrantové.

D) Ukládá

n 1.  Zařadit do jednání ZM finanční příspěvek
pro Klub dětí a mládeže na akci ,,Čištění řeky
Orlice" ve výši 5000 Kč. 
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 2.  Příspěvkové organizaci Služby města
Týniště nad Orlicí vyklidit odpad ze zahrádky za
stodolou v  Mateřském centru Ratolest,
zplanýrovat prostor a zatravnit.
Termín: 30.4.2014
Odpovídá:  Jitka Gažiová

E) Pověřuje

n 1. Starostu města Ing. Jaroslava Matičku k
podpisu protokolů o schválení účetní 
uzávěrky pro všechny příspěvkové organizace.
Ing. Jaroslav Matièka Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charak-
ter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s
ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Originál usne-
sení je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ
Týniště nad Orlicí.
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Sliby a kydy

Sliby jsou chyby. Slibem neurazíš.
Nikdo ti nemůže dát to, co vám já
slíbím. Lidová moudrost má o
slibech jasno. Růžové vidiny, jimiž
jsme lákáni tam či onde, jimiž jsme
konejšeni či přesvědčováni, často
nemají mnoho skutečného s reali-
tou. Tak proč jim tak často a rádi
uvěříme? Inu, prostě proto, že
máme své touhy, své sny, svá přání.
A prahneme po jejich naplnění. A ty
sliby nám to slibují. Přitom si často
neuvědomíme, že i když budou sliby
splněny do puntíku (jakože nebu-
dou), realita se našim představám
nemusí přiblížit ani vzdáleně.  

Zvláštní odrůdou slibotechen jsou
politici. Jejich program a mediální
projevy dávají vždy lidem naději. V
touze zalíbit se slibují hory doly. No a
jak je mezi lidem českým známo,
sliby končí dnem voleb. Však již kam-
paně zase běží ve všech médiích.
Letos je supervolební rok, tak se
zase můžeme těšit na žně slibů, jak
jenom MY to či ono dokážeme
zlepšit, jak jenom s námi v čele bude
líp. Sliby plné populismu a v realitě
nesplnitelna. Pravá se pere s levou.
A lid věří a volí. Často dle nejhezčího
slibu. Nedávno jsem na jedné zdi
viděl sprejem napsaný slogan
SOCIALISMUS? KAPITALISMUS?
NESTAČIL BY ZDRAVÝ ROZUM?
Nemohu, než souhlasit. Ale pryč od
politiky. Ve finále je nudná.

Není totiž na škodu v duchu
zauvažovat, jestli to či ono nejen
můžu, ale hlavně i chci splnit, než to
někomu odkývnu. Komu by se nad
tím ovšem chtělo hloubat. Nebo
proč vůbec přemýšlet o tom, co
bude. Teď něco slíbím a ono se
uvidí. Nebo to slíbím, aby se neřeklo.
Jen tak. Či z důvodu očekávání. A

vůbec… co na tom záleží? Časem se
to zapomene. Když se k tomu neb-
udeme vracet, ono to samo vyhnije.
Vyšumí do ztracena. A v nejhorším
prostě zalezeme jako hlemýžď do
ulity a počkáme, až se to přežene.
Dělat mrtvého brouka je přece
skvělá a nenáročná taktika.
Sliby nic nestojí. Je to pouze pár slov,
které nám přejdou přes rty a po pár
sekundách odezní. Skutečně se to
tak může zdát, jenže při bližším
zkoumání zjistíme, že se nejedná
tak docela o pravdivé tvrzení.
Neplnění slibů nás totiž něco stojí.
Naši čest! Ale co je to čest? K čemu
je vlastně dobrá? Nic si za ni nek-
oupím, ani litr benzínu do auta.
Přesto platí za jednu z nejcennějších
věcí, kterou se může člověk pyšnit. V
některých dobách a kulturách zna-
menala dokonce víc než samotný
život - raději ho ztratit, než přijít o
čest. Dnes je vše jinak, dnes je
nějaká čest komukoliv fuk, dnes
jsou fenoménem především peníze
a úspěch, pro které je důvod lhát a
vymýšlet si, slibovat.

Jistě není nutné nikoho zatracovat
jen za to, že jednou nedodrží, co slí-
bil. Navíc pokud se vyskytnou objek-
tivní důvody, proč to nebylo v jeho
silách, nebo když, a to je ještě lepší,
sám podá vysvětlení, případně se
omluví, je-li omluva na místě. Jenže
mnohem častěji se setkáváme s
tím, že se lidé jednoduše vykašlou
(diplomaticky řečeno) na to, co slíbili.
Neřeší to, nezajímá je to. Často
dokonce i zapomenou, takže pokud
v sobě najdete ještě tolik síly a vůle
jim jejich slib připomenout, tváří se
na vás tak nechápavě, že málem
uvěříte, že jste si to snad sami
vymysleli. Pokud někdo zklame jed-
nou, dvakrát, třikrát … pokud zklame
podesáté a zase … co s takovým
člověkem? K čemu je, když se na něj
nelze spolehnout, když mu nelze
věřit? A donutí-li nás okolnosti s ním
spolupracovat, raději uděláme
všechno sami, protože asi ani on
sám netuší, jestli úkol splní, či nes-
plní, jestli včas nebo pozdě.

Můžu se jen ptát, jestli se jedná o
jev rozšířený pouze v Čechách nebo
celosvětově. Ale narazit zde na
člověka, který jen slepě neplácá do
větru, představuje věru těžký úkol.
Pár lidí, možná deset ze sta? Tuším,
že přeháním. A to je věru na můj
vkus docela málo. Na druhou stranu

to stačí, když se s tím člověk naučí
kalkulovat a pracovat. Jenže to nic
nemění na tom, jaký smutek na duši
to způsobuje právě u těch, kteří věří,
že podání ruky stále ještě něco zna-
mená. Tady ne. Tady se z toho stal
jen prázdný pojem. Samozřejmě, co
se děje nyní, dělo se i v minulosti.
Nejen sliby a přísahy, ale i smlouvy a
listiny neměly mnohdy větší cenu
než papír, na němž je zvěčnila ruka
písařova. Nicméně přece bych zde
spatřoval jistý rozdíl. Dříve se

porušení či nedodržení slova chápa-
lo jako provinění. Provinění proti cti,
proti Bohu, proti tradicím a zvykům.
A bylo lidmi odsuzováno. Dnes?
Dnes je to každému putna. Nikdo se
nad tím nepozastavuje, nikoho to
nezajímá, nikdo to neřeší. Stala se z
toho norma. A pokud se vám, milí
čtenáři, zdá, že dnes nejsem
tradičním optimistou a jen hudruju,
tak se opravdu nemýlíte. Tohle je
totiž téma, které mě klidným
nenechá nikdy.        Libor Koldinský
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PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ POZVÁNKY SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

DIVADLO 

Sobota 3.května,19:30 hodin, sál hotelu Orlice
Schopnosti �en (repríza)
Divadelní komedie o vztazích zbrusu nového divadelního souboru z Týniště nad Orlicí, který se jmenuje U.F.O. Autor
a režie Jindřich Bartoš. Vstupné 100,-Kč. Pořádá Unie Ftipných Osobností.

Pondělí 12.května, v dopoledních hodinách, sál ZUŠ
"Za našimy vrátky hop do pohádky"
Výchovná představení pro MŠ a ZŠ, ve kterých se prolínají všechny obory školy. Režie se ujala Veronika Půlpánová.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pátek 16.května,19:30 hodin, sál hotelu Orlice
KOULE ( 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 ...
Vstupné 80,-Kč.  Pořádá Kulturní centrum

KONCERTY

Pondělí 5.května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ
�ákovský koncert spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pondělí 19.května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ
�ákovský koncert spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru.  Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Pondělí 26.května, v 18:00 hodin, sál ZUŠ
Absolventský koncert �ákù hudebního oboru spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

VÝSTAVY

Čtvrtek 1.května, 7:00 - 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Memoriál J.Holického - místní májová výstava králíkù, holubù a drùbe�e. Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Úterý 20.května, sál ZUŠ a ostatní prostory školy
Závìreèná výstava prací �ákù výtvarného oboru
Výstava bude probíhat od 20. května do 26. května.  Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Neděle 25.května, 6:00 - 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbe�e. Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Čtvrtek 1.května, 9:30 - 13:00 hodin, Mírové náměstí
Prvomájový jarmark Program:

9:30 - Velký dechový orchestr ZUŠ + mařoretky Týnky
10:45 - Vystoupení dětí z MŠ Město a MŠ U Dubu
11:00 - Vystoupení tanečních oborů DDM Sluníčko
11:30 - Veselá trojka, nejpopulárnější dechové seskupení Tv Šlágr 

Čtvrtek 1.května, od 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
1. Máj 2014 - oslavy svátku práce. Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí

Neděle 11.května, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 25.května, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře. Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Středa 21.května, v 18:00 hodin, sál městského kina
Závìreèné a absolventské pøedstavení �ákù taneèního oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

PØIPRAVUJEME

19. MEZINÁRODNÍ TÝNIŠ�SKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARÈÍKA 2014
Sobota 7.června, od 15:00 hodin, Areál chovatelů Bobkárna
Program 19. ročníku Swingového festivalu odhalen……
V minulém čísle zpravodaje jste byli obeznámeni se změnami, které budou letošní swingový festival provázet.
Během měsíce dubna jsme rozhodli, že z důvodů organizačních je 19. Mezinárodní swingový festival pouze
JEDNODENNÍ – 7. června 2014 od 15.00 hod. Akce se koná za každého počasí v areálu chovatelů –
„Bobkárna“.
Všichni jste srdečně zváni!       
Organizátoři
Pro více informací sledujte webové stránky: www.zustniste.cz, www.mtbb.cz, www.swingtyniste.webdone.cz 

�ivotní jubilea:

94 let Zdenka Hloušková
91 let Růžena Hlavová

Josef Bartoň
90 let Jarmila 

Štěpánková
Vladimír Horák

85 let Zdeňka Šmídová
Bohumila 
Kerhartová
Tajisija Pešková
Danuška 
Boukalová

80 let Zdena Trunečková

Vítáme na svìt:
Vanessa Latinová

Hana Fišerová
Kristýna Chaloupková

Karolína Nagy
Lucie Neubauerová
Elena Schmidová
Klára Tomešová

Rozlouèili jsme se:

Miloslava Beková (88)
Jaroslav Doležal (85)
Kamil Jireš (81)
Marie Diblíková (86)
Anna Červinková (75)
Jindřich Podhorník (77)

n Děkuji Městskému úřadu v
Týništi nad Orlicí a Sboru pro občan-
ské záležitosti za přání, dárek a růži
k mému jubileu 90 let.

Anna Øíhová

PØIPRAVUJEME
l Black Buřiňos -  dixieland ZUŠ
Týniště n. O.    
l Carmina alta (Rychnov n.K.) +
Zakoplaho swing band (Týniště n.O.)
l Bigband ZŠ a ZUŠ Rtyně v
Podkrkonoší 
l Swing Sextet Náchod a Eva
Emingerová
l McGlashan-Tsuchida-Hobzek Trio
(Kanada, Japonsko, ČR)
l F-dur Jazz a Zuzana Sapárová
(Zlín) 
l Koncert v barvách SeMaForu -
herci a muzikanti divadla Semafor s
jinou doprovodnou kapelou než  na
stránkách koncertvbarvachse-
maforu.webnode.cz
l Mladý týnišťský big band  a host:
Ondřej Ruml 
l Band - a - SKA (Týniště n.O.) 
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PROJEKTANTSKÉ
CENY

V minulém článku věno-
vaném rozpočtu města na rok
2014 jsem se zmínil o plánu
města na rekonstrukci chod-
níků za cca 7 milionů v projek-
tantských cenách.

Projektantská cena není
konečná cena zakázky, ale
jedná se o kvalifikovaný
výpočet ceny díla vycházející z
odborných a kvalifikovaných
podkladů projektantů. Na
kvalifikované stanovení ceny
díla se používá cenová sous-
tava ÚRS (Ústav pro racional-
izaci ve stavebnictví).

Cenová soustava ÚRS (CS
ÚRS) je ucelený systém infor-
mací, metodických návodů a
postupů pro stanovení ceny
stavebního díla. CS ÚRS
pomáhá investorům, projek-
tantům i dodavatelům ve
všech fázích výstavby - při
přípravě stavby i její realizaci.
Slouží jim jako zdroj informací
o cenách materiálů, výrobků,
stavebních prací.

Skutečnou cenu stavebního
díla určí výběrové řízení, které
cenu projektantskou upraví
na cenu tržní, což v drtivé
většině případů bývá cena
nižší.

Pavel Nadrchal, 
místostarosta
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA - TIPY NA MÁJOVÉ ČTENÍ

Tentokrát vám nenabídneme novinky, ale knihy, které stojí za to, aby-
chom si je s chutí a se zájmem pøeèetli a nabídli je tøeba také svým
kamarádùm.

Začneme knihami ženy - anglické
spisovatelky, která nás zavede
svým zajímavým příběhem až do
hlubokého pravěku naší Země. 

PAVEROVÁ, Michelle : Letopisy z
hlubin vìkù - 1.díl  Bratr vlk

Torak je najednou na všechno
sám. O maminku přišel ještě jako
nemluvňátko a tatínka mu právě
zabil rozzuřený medvěd, který se
za nimi žene Hlubokým hvozdem.
Musel tatínkovi na smrtelném
loži přísahat, že se s ním za
pomoci Ducha světa utká. V
nekonečné záplavě lesů a hor, v
táboře mrzutých Havranů i na
zamrzlých pláních Ledové řeky
budou osiřelý Torak se stejně
osiřelým Vlčkem a statečnou
dívkou Renn čelit nemilosrdné,
ale nádherné přírodě a spoustě
očí, zvuků, stop i nástrah na

cestě za částmi trojjediné duše
Nanuaka. Pouze s ní se může
chlapec odvážit požádat Ducha
světa o pomoc.
Baladický příběh o síle přátelství,
moci démonů i nečekané zradě
se vrací do hlubin věků, kdy svět
obývaly klany pravěkých lovců a
sběračů a den co den zápasily o
přežití. Děj pokračuje v dalších
dílech: 

2. díl Toulavý duch
3. díl Pojídač duší
4. díl Vyhnanec klanu
5. díl Zrádce přísahy
6. díl Lovec duchů

Ukázka:
"Potop se a honem ke břehu,"
poručil Torak dívce těsně
předtím, než sám vklouzl pod
hladinu. Tak narychlo nedokázal
nahmatat dýchací trubičku, kter-

ou si upevnil k opasku. Jeho
smůla. Teď bude muset
zadržovat dech. Doufal, že ho
Renn přece jen slyšela.
Naštěstí ano. Vynořila se v rákosí
zakrátko po něm a čekali
společně. Zatínali křečovitě zuby,
aby se jim nerozdrkotaly. Divocí
koně si jich ani nevšimli.
Maskovaní zelení muži leželi na
břiše na kládách a tiše pádlovali
rukama s noži v uhlově černých
zubech.
Rákosí Toraka a Renn skrývalo
natolik, že mohli vylézt na břeh i
se svými věcmi. Voda je zanesla
blíž k Zubřímu táboru, místo aby
je odplavila dál po proudu. …. 

Současný český spisovatel
Jaromír František Palme, řečený
Fumas, je malířem, ilustrátorem,
cyklistou, hudebníkem, cho-
vatelem morčat a také tatínkem.
Pro své děti a také pro jejich
kamarády a další děti napsal
několik veselých knížek.

PALME, Jaromír František:
Tadeáš a hradní tajemství

Tadeášův tatínek vyrábí neobvyk-
lé hudební nástroje a maminka i
děti na ně hrají. Přijíždějí koncer-
tovat na starý hrad a zjišťují, že
tam straší zatrpklý rytíř Božek.
Pět příběhů o zvídavých dětech,
zvláštních hudebních nástrojích,
mluvícím psovi a ne tak úplně
strašidelném strašidlu.

Tadeáš v Bretani
Tadeáš je o rok starší a vydává se
společně s poněkud potrhlými
rodiči, sestrou a mluvícím psem
na keltský hudební festival do
bretonského města Lorientu.
Cestou prožijí nevšední dobro-
družství. Bretaň je totiž tajemná
krajina plná menhirů, stře-
dověkých městeček, lesů, víl, bájí
a artušovských legend. Mnohé
věci jsou však nakonec úplně
jiné, než se na začátku zdály.

Příjemné májové čtení přejí kni-
hovnice Městské knihovny.
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procvičili mozkové závity, zjistili jak komunikovat ve tmě na delší
vzdálenosti bez použití moderní techniky, prošli procesem
sebeovládání a v neposlední řadě absolvovali i fyzický výcvik. Podle
závěrečného hodnocení odjížděli všichni spokojení s novými zážitky.
Ve čtvrtek 10. 4. proběhlo místní kolo mezinárodní soutěže lesnické
olympiády YPEF 2014 (Young People In European Forests), které se
konalo na správě LČR v Rychnově nad Kněžnou. Tato soutěž je urče-
na mladým lidem ve věku 13 - 19 let se zájmem o přírodu a je do ní
zapojeno více jak 10 evropských zemí. Ze Sluníčka vyrazila tři
družstva ve složení Aneta Vachová, Lea Vondroušová, Lenka Látová;
Dominika Vondráčková, Martina Zdražilová, Žaneta Hartmanová a
Ben Pacovský, Dan Bělka a Honza Vaník. V první části se družstva
musela poprat s vědomostním testem, který prověřoval, co všechno
vědí nejen o našich, ale i o evropských lesích. Potom na ně čekala
poznávačka, která se skládala ze zoologické a botanické části.
Museli poznat takové základy jako je liška obecná, muflon, kuna
lesní, prvosenka a jedle s čímž si hravě poradili. Čekali na ně však i
takové "špeky" jako klikoroh borový, nosorožík kapucínek nebo
semenáček buku. Po velmi napínavém souboji s družstvem z Hradce
Králové, kde se počítal každý bod, zvítězila naše děvčata Aneta, Lea
a Lenka, která díky tomu postoupila do regionálního kola. To
proběhne začátkem května v Trutnově. Tímto všem děkujeme za
účast, píli a snahu a vítěznému družstvu přejeme mnoho úspěchů v
dalším kole.

Pøipravujeme…
Středa 4.6. - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - Lotrando a Zubejda, O 12
měsíčkách, Jak krtek ke kalhotkám přišel…
Sobota 7.6. - POHÁDKOVÝ LES
LETNÍ TÁBORY - poslední volná místa, ozvěte se!

Eva Jenèíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dùm dìtí a mláde�e, 

Týništì nad Orlicí, 725435732,  
ddmslunicko@seznam.cz, 

http://ddmslunicko.webnode.cz/

Ètvrtek 1. 5. MÁJOVÝ DOMINION od 14 hod.
2. ročník májového hraní nejen pro týnišťské hráče. Hru se můžete
naučit i na místě.

Úterý 13. 5. TVOØENÍÈKO - OBRÁZKY Z PØÍRODNIN
Podvečerní dílna pro rodiče s dětmi, zajímavé obrázky z přírodnin
mohou být hezkým dárkem a dekorací. Přineste si zajímavé drobné
přírodniny nebo koření. Přihlaste se, prosím, předem. Cena dílny je
40 Kč + spotřebovaný materiál.

Nedìle 18. 5. ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍCH KROU�KÙ
od 16.30 hod.
Děti z kroužků Kytara, Flétnička a Keyboard vám předvedou, co se
za celý rok naučily. Přijďte si je poslechnout do sálu ZUŠ.

Sobota 24. 5. O TÝNIŠ�SKÉ TAJEMSTVÍ od 10.30 hod.
Již 22. ročník taneční soutěže amatérských kolektivů, tentokrát po
několika letech v sále hotelu Orlice. Vstupné 20 Kč pro veřejnost.

Úterý 27. 5. TVOØENÍÈKO - MALOVÁNÍ NA PORCELÁN A SKLO
Podvečerní dílna pro rodiče s dětmi. Malujeme na hrníčky, na talíře,
na misky, na skleněné obrázky. Můžete si přinést vlastní nebo využít
naši nabídku materiálu. Barvy k dispozici. Přihlaste se, prosím, pře-
dem. Cena dílny je 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Pátek 30. 5. DEN DÌTÍ NA ZAHRADÌ DDM od 17 hod.
Beruškové soutěžení, puntíkaté hry, tečkované občerstvení, červené
odměny a k tomu spousta bublin! Přijďte si k nám užít podvečer!

PROBÌHLO…

Volejbalová sezóna je také v plném proudu, v barevném minivole-
jbale jsme na jarním turnaji opět bodovali v oranžovém volejbale a
tentokrát i děvčata v modrém mini získala velmi pěkné 7. místo z 25
účastníků. Průběžně probíhá krajský přebor v minivolejbale a
mladších žákyních, škoda, že díky mnoha zájmům jednotlivých
hráček se nestíháme účastnit všech kol a tím ztrácíme body. 
Naše taneční kroužky mají za sebou první letošní soutěže. V
Rychnově nad Kněžnou se Rosegirls II. umístila na 3. místě,
Cigicigicag  na 2. místě a Rosegirls IV. získala zlato ve své kategorii.
Ve Dvoře Králové opět zvítězila Rosegirl IV. a nejmenší Rosegirls I.
skončila na místě 2. Všem našim tanečnicím gratulujeme k úspěchu
a držíme palce do dalších víkendových tanečních soutěží.

Začátkem dubna se vydala skupinka náctiletých agentů z DDM
Sluníčko do Rokytnice v Orlických horách, kde celý víkend zdokon-
alovali své agentské schopnosti. Naučili se jednat s byrokracií,

provoz:  tel.: 494 381 297
Pila Borohrádek                     
Havlíčkova 580
517 24 Borohrádek             po - pá

7,00 - 15,00 hod

(manipulační sklad)

Nabízíme Vám (s dopravou) :

m palivo tvrdé štípané, rovnané
m palivo měkké odřezky
m mulčovací kůru
m plotovky
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MÌSÍC KVÌTEN 2014

DALŠÍ AKCE V KVÌTNU:

DOPOLEDNE

Po ROLNIČKA            9:30-10:30 
HERNA                  9:15-11:30 

Út MIMINKA             9:30-11:30
pro děti od narození 
do 9 měsíců, besedy, masáže kojenců …

St BATOLÁTKA          9:30-11:30
od 9 měsíců - 
HERNA s volným programem

Čt KNIHOVNA  15.5. od 10 h.

Pá HEJBLÍCI             9:30-10:15
TVOŘÍLCI          10:15-11:15
HERNA                 9:30-11:30  

ODPOLEDNE

HERNA                                16:00-18:00

HERNA                                    16:00-18:00                    
Angličtina                  16:45-17:45

BARVIČKA                             15:00-17:00                    
FLÉTNIČKA                             15:00-15:45
FLÉTNIČKA                             16:00-16:45
HERNA                                    15:00-18:00 

ZVONEČEK                              16:00-17:00
HERNA                                    16:00-18:00

Biblická hodina pro děti         15:30-17:00
HERNA 15:30-18:00 

n 6.5. (Út) Pøednáška - Vý�iva dìtí "Zcela jinak" s Mgr. L. Svobodovou
a Ing. I. Víravovou, od 10 hodin, vstupné 50 Kč
n 9.5. (Pá) Spoleèný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního
parku TONGO
n 15.5. (Čt) Pohádkové ètení a tvoøení v Mìstské KNIHOVNÌ, od
10:00 hod., (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)    
n 15.5. (Čt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: Fimo 

(vyrábíme na prodej při Věžení)        
n 16.-18.5. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin v Bìlèi nad Orlicí (výlety,
koupání a veslování, zahradní železnice, besedy s hosty, opékání a
stezka odvahy …)  
n 22.5 (Čt) Burza vìcí (hračky, knížky …) ve stodole 15:30 - 18:00 hod.  
n 29.5. (Čt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: smalt a
šperky v pryskyřici

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

n V uplynulém měsíci se konala krajská kola soutěží ZUŠ. V klání
nejlepších hráčů na smyčcové nástroje  získala ve hře na violoncello
ve své kategorii 1. místo Eliška Köhlerová (pí. uč. Mgr. Helena
Spudilová), ve hře na klavír se umístila na 3. místě Karolína
Diewocková (pí. uč. Milena Vernerová) Oběma žákyním a jejich vyuču-
jícím patří dík za reprezentaci naší školy.

Pavel Plašil

ZÁPIS NOVÝCH �ÁKÙ DO ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium  ve čtvrtek
15. a 22. května  2014 v době od 16.00- 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 28. května v době
od 16.00 - 18.00 hodin. 

Od nového školního roku 2014/2015 se na naší škole budou
vyučovat nové předměty - Elektrická kytara a Kytara v populární
hudbě. Vyučujícím bude jeden z nejlepších kytaristů v našem kraji pan
Vladimír Šrámek. Případné zájemce o výuku zveme na přijímací a ta-
lentové zkoušky.

AKCE ZUŠ V KVÌTNU 2014

n V pondělí 5. května se koná �ákovský koncert spojený s výstavou
prací �ákù výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.

n V pondělí 12. května proběhnou v dopoledních hodinách  výchovná
představení pro MŠ a ZŠ s názvem "Za našimi vrátky hop do pohád-
ky”. Režie se ujala Veronika Půlpánová a v představeních se prolínají
všechny obory školy.

n V pondělí 19. května se koná �ákovský koncert spojený s výstavou
prací �ákù výtvarného oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

n V úterý 20. května bude zahájena závìreèná výstava prací �ákù výt-
varného oboru. Výstava bude probíhat od 20. května do 26. května v
sále a ostatních prostorách školy.

n Ve středu 21. května se koná závìreèné a absolventské pøed-
stavení �ákù taneèního oboru ZUŠ.
Začátek představení je v 18.00 hod. v sále městského kina.

n V pondělí 26. května se koná Absolventský koncert �ákù hudebního
oboru spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ.



ZPRAVODAJ                                  strana 10                                                             TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

ZAPOMENUTÉ PROJEKTY 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČESKÉM ROZHLASE 

Rašelinové lázně v Týništi
Zcela náhodou mi pøišly do rukou plány na stavbu rašelinových lázní
v našem mìstì. Ve státním archívu v Rychnovì nad Knì�nou je
ulo�en ètvrtý list z dokumentace, pùdorys a øezy, kterou podepsal zed-
nický mistr Josef Lochman.  

Dne 26. listopadu 1894 se
sešla komise, ve které byli mimo
jiné  c.k. okresní hejtman, c.k.
okresní inženýr a c.k. okresní
lékař. Není známo, k jakému
komise došla závěru, zda
doporučila či zamítla návrh na
stavbu. Nevíme přesně, odkud se
měla brát rašelina k lázeňským
účelům. V blízkém okolí se zása-
ditá slatina, rašelina vhodná i k
lázeňským účelům, těžila v
Bolehošti.

Malá zmínka o rašelině je od
Františka Průši, řídícího učitele v
Bolehošti, v jeho ručně psané

knize "Popis katastrální obce
Bolehošť" z roku 1894: "Pravým
božím požehnáním pro Bolehošť
jsou její zelnice, kterým se
všeobecně říká spraše. Půda
sprašná je výhradně rostlinou a
jest někde až tři metry hluboká,
ovšem, že vrstva nejspodnější
jest rašelina. Před dávnými věky
býval na těch místech veliký ryb-
ník, z něhož hráz posud je
zachována". 

Rašelina vzniká nedokonalým
rozpadem rašeliništních rostlin
za zvýšené vlhkosti a
nedostatečného přístupu

vzduchu v průběhu desítek tisíc
let. Již ve starověku se bahno
říční nebo rybniční využívalo k
léčbě revmatismu, při bolestech
nohou i spáleninách. Léčebné
účinky rašeliny se začaly ve střed-
ní Evropě využívat počátkem 19.
století po odkrytí slatinišť a
rašelinišť. Vodoléčebný ústav v
Brandýse nad Orlicí zahájil čin-
nost v roce 1898 a už v roce
1904 jsou přistavěny k hlavní
budově dvě boční křídla pro
slatinné a uhličité lázně. Pro nás
je zajímavý údaj, že rašelina se
dovážela i z Bolehoště. V dnešní
době není problém zakoupit
rašelinu a doma v klidu si vychut-

nat její blahodárné účinky na
vlastní kůži.

Ukázka z veršované kroniky
Antonína Novotného
Zdravotní voda
Voda živá, zdravá, nezkalená,
zdravotní rašelinou procezená
v žilách zdejšího vodovodu 
je vždy svěží krví!
Zkus ji! Vyléčí Tě! 
Nebudeš již prvý.
Voda ta rozpouští zhoubné soli,
vyléčí, nechť v těle cokoliv Tě bolí
čistí krev, propírá ledví,
trávení podporuje rychle,
byť byste jen tučné maso jedli.

Bopta

Objevená èást stavební dokumentace z roku 1894

Den otevøených dveøí v Èeském rozhlase
Hradec Králové v sobotu 24. kvìtna 2014!

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové?
Zajímá vás, odkud vysíláme? Jak to vypadá v
zákulisí?

Pokud ano - pak přijměte naše pozvání na
Den otevřených dveří!  Aby i posluchači
věděli, odkud pro ně jejich "hradec" vysílá,
mají možnost jednou v roce navštívit všechny
prostory rozhlasu a seznámit se nejen se
současnou moderní technikou, ale i s prací
redaktorů, techniků a dalších pracovníků.
Letos bude Den otevřených dveří Českého
rozhlasu Hradec Králové v sobotu 24. května
od devíti do šestnácti hodin. 

Součástí prohlídek bude i možnost vyzkoušet
si, co obnáší práce před mikrofonem a podí-
vat se, jak se kompletují příspěvky a pořady
do vysílání.   
Připravené jsou i besedy, ve kterých budou
moderátoři společně s vedoucí programu
Ladou Klokočníkovou a ředitelem Pavlem
Kudrnou odpovídat na dotazy, týkající se jed-
notlivých vysílacích bloků.  
V sobotu 24. května 2014 od 9:00 do 16:00
hodin se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak
se tvoří vysílání, vznikají pořady, odbavují
zprávy. Budete mít možnost prohlédnout si i
technické vybavení studia a hlavně - setkat se
se svými oblíbenými moderátory.   

Soòa Neubauerová
mana�er komunikace
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ÚSPĚCH KAROLÍNKY SÝKOROVÉ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

UKÁZKOVÁ HODINA TV V TĚLOCVIČNĚ U DUBU

NOC  KOSTELŮ

Milí čtenáři,
srdečně vás i vaše blízké zveme

na kulturní akci Noc kostelů, která
vám v pátek 23.5.2014 umožní
obdivovat duchovní a umělecké
bohatství kostela sv. Mikuláše v
Týništi nad Orlicí. 

Myšlenka otevřít kostely v noci
vznikla před deseti lety ve Vídni,
kde v roce 2005 proběhla první
Noc kostelů - "Lange Nacht der
Kirchen". V roce 2009 překročila
Noc kostelů hranice a otevřely se
také kostely a modlitebny na něko-
lika místech v České republice.

Letošním mottem Noci kostelů je
biblický verš 1,14 z První knihy
Mojžíšovy "Nechť jsou světla na
nebeské klenbě, aby oddělovala
den a noc. Budou na znamení časů,
dnů a let."

Program, který jsme pro vás
pøipravili, je následující.
17:00 - 18:00  - Soutěž pro děti na
farní zahradě, výstava výtvarných
prací místních MŠ a ZŠ
od 18:00 - Hudební vystoupení
Základní umělecké školy (od kla-
sické hudby po rockové balady)
Prohlídka interiéru kostela a jeho
tajemných zákoutí.               Farníci

MŠ U Dubu se každoročně účastní
různých výtvarných soutěží. Jedna
z nich je také soutěž  "ŠKOLKA
PLNÁ DĚTÍ" pod záštitou děkana
Pedagogické fakulty UHK.
V rámci přehlídky se sešlo více jak
4000 výtvarných prací dětí ze 431
škol celé České republiky, ale také
Slovenska, Polska a Chorvatska. Je
zde také velmi zajímavé srovnání
výtvarného pojetí. Jsme velice rádi,
že i Karolínky obrázek dosáhl
umístění. Gratulujeme.

Bc. et Bc. Renata Horká

Předškoláci z MŠ U Dubu navštěvují tělocvičnu
pod vedením paní učitelky Švikruhové a Horké
celý rok, a tak mohli právě 10.4.2014 rodičům
ukázat, co se za tuto dobu v TV naučili. Cvičení
bylo zaměřeno na celkovou obratnost dětí, využití
míčů a míčových her, zdravotní cvičení s míčky.
Ale také si rodiče spolu s dětmi mohli zacvičit
číselnou rozcvičku na propojení pravé a levé hem-
isféry. Nechyběla ani překážková dráha. Na konci
si také rodiče mohli společně zahrát hru na jele-
na. Ukázková hodina byla velice příjemná a jsme
moc rádi, že jsme se sešli v tak velkém počtu.

Bc. et Bc. Renata Horká
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 
1. MÁJ, také SVÁTEK PRÁCE
(1. květen)
V podvečer 1. máje nebo o
Letnicích se na návsích stavěla
májka, což byla borovice, smrček
nebo jedle; stromky to ozdobené
pentlemi. Nejstarší zmínka o
stavění máje pochází z roku
1422, kdy za postavení máje
dostal chlapec dívčinu ruku.
Chlapci se vydávali do lesů pro
co nejvyšší stromek, kterému
dolní konec začistili od větví a
ponechali pouze nejvyšší větve s
vrcholem stromku. V některých
vesnicích bylo zvykem, že
chlapec pro svou vyvolenou
postavil březovou májku u
stavení, kde bydlela. Takové
májky se musely střežit, přede-
vším před přespolními - pokud
jim přespolní májku ukradli, byla
to pěkná ostuda. Písemné
zmínky uvádějí, že se májka
stavěla v Chocni již v roce 1716 a
na stavění májky se vybralo 55
krejcarů. Pokud májku nikdo
neodnesl, slavilo se poté "kácení
máje" spojené s taneční zábavou
(Slemeno, Lično, Lukavice, Čas-
tolovice, Čestice, OIešnice,
Petrovice). 
Koncem května se kácely
postavené máje. Petrovický kro-
nikář (z Petrovic nad Orlicí) zap-
sal:
"Májky bývaly březové, jen u

hospody byla máj smrková a
nejvyšší 20-25 metrů. Ve stavení
na den kácení májek napekli
koláče i cukroví a přichystali
láhev dobré rosolky. Hlavní
osobou "při vyvádění" byl družba
se dvěma zprostředkovateli a
dvěma mládenci, kteří nejkrás-
nější dívku uváděli do průvodu od
prvého stavení. Všichni byli ustro-
jeni do svátečních krojů. Když na
shromaždiště přijel družba v
opentleném kočáru (bryčce), uví-
tala ho hudba a jeden pomocník
slovy:

"Vážený pane družbo! Vítám vás v
naší počestné obci jménem mlá-
denců a jménem slavného obec-
ního ouřadu, který tady my dva k
dnešní májové slavnosti zastupu-
jeme. Aby se zachovaly staré
májové zvyky a obyčeje, které se
u nás druhdy konávaly k oslavě
měsíce máje, usnesli se poctiví
mládenci v celé dědině tuto
slavnost uspořádati. Proto
postavili před stavením každé
panně májku, pěkně zelenou,
ofáborovanou a na místě, kde
velká muzika konati se bude. Máj
hlavní, která tamtéž je, slavnost-
ně káceti se bude. A proto
vznášíme k vám uctivou supliku,
abyste požádal všechny
panímámy a pantáty, které své
dcery k tanci a veselosti mají, aby

se májového průvodu a slavné
muziky zúčastnili a na ten tanec
peněžitým darem přispěli. - Jistě
se vám to, pane družbo, podaří,
neb co nikdo nedovede, to váš
rozum svede… kde pak dobrou
krmí a truňkem počastován
bude. Nikdy nezapomeňte také
na nás, abychom řádnou
spoluúčast na tom všem měli -
my pak k pannám vás povedeme
a pořádek mezi lidem obecným
zajistíme!' 

Družba krátce poděkoval za
uvítání, a vyzval všechny přítom-
né k zahájení průvodu. V čele šla
hudba a průvod směřoval k další-
mu stavení, kde byla májka,
zatímco pomocníci družby (poli-
cajti) ve chvíli, kdy hudba hrála
před stavením, vešli do světnice,
aby vyzvedli už připravené děvče.
Po ‚ouředním' hlášení na prahu
vstoupil i družba, byl domácími
‚občerstven', pronesl přípitek a i s
děvčetem se vrátili do průvodu.
Tak se postupně dělo u všech
domů s májkou. Když došli k
hlavnímu máji, hudba zahrála a
byl přiveden dědek s babkou
(oba mužští) a máj byla pokáce-
na. Přitom nechyběly různé
říkačky a vtipy. Když máj byl ská-
cen a padl na zem, ozval se
výstřel hajného přicházejícího
bránit lesní pych. Neobešlo se to
bez vyhrožování pokutou, smlou-
vání o dřevo, až všechno
konečně urovnal přípitek. A pak
už byl jen čas k tanci a všichni
spěchali do hospody!"

Ve městech se pořádaly májové
slavnosti - majálesy, oslava to
různých řemeslných cechů,
spolků a studentů. Městem
procházel hlučný majálesový
průvod, který se zpravidla zas-

tavil na návsi a volil se král a
královna majálesu. 
Svátek práce slavíme od roku
1890. Dne 1. května v Chicagu
stávkovali dělníci a dožadovali se
osmihodinové pracovní doby. Při
stávce bylo několik dělníků
zabito. 

SVATÝ FLORIÁN 
(dříve 4. květen)
Svatý Florián pomáhal pronásle-
dovaným křesťanům. Sám byl
křesťan, který se své víry nikdy
nevzdal a byl roku 304 n. l.
svržen do řeky. Je zobrazován
jako římský voják s přilbou,
mečem a korouhví, který vylévá z
vědra vodu na hořící dům. Tato
symbolika předurčila svatého
Floriána stát se patronem
hasičů, kominíků a zedníků. Jeho
sochy zdobily průčelí domů a výk-
lenky venkovských stavení. V
Lípě nad Orlicí se na schůzích
hasičského sboru často projed-
návala účast na náboženských
úkonech. Členové pravidelnou
návštěvou kostela uctívali tento
boží svátek svatého Floriána,
patrona hasičů.

SVATODUŠNÍ SVÁTKY 
Svatodušní svátky se slaví 50.
den po Velikonocích.  A protože
jde o datum pohyblivé v závislosti
na oslavách Velikonoc, může se
tento svátek slavit od 10. května
do 13. června. 

Svatodušní nedìle
O svatodušní neděli byly oltáře
vyzdobeny květy, především
růžemi. Domy a stavení byla
ozdobena čerstvou zelení a vázy
byly plné březových větviček, 
jež měly do domu přinést štěstí.
Den před svatodušním

Týniště nad Orlicí: Hasičské cvičení před radnicí

Týniště nad Orlicí: Oslavy 1. máje v roce 1937
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pondělkem měly hospodyně plno
práce: vymetala se stavení, dům
se zdobil svatými obrázky často
koupenými na pouti a krášlil se
květinami. Také dnes bylo
zvykem zapalovat ohně proti čar-

odějnicím. Na mnoha obcích se
obcházely hranice polností a
majetků, tak, aby bylo všem zře-
jmé odkud-kam pozemek vede.
Vesničtí chasníci zaháněli zlé síly
práskáním bičem. V některých

příbytcích se konala slavnostní
hostina, a pokud byl plný stůl,
tradovalo se, že bude dostatek
jídla po celý rok. V kostelích se
křesťané účastnili kázání a báby
kořenářky se modlily a zaříkávaly
vodu ve studních a studánkách. 

Svatodušní pondìlí
V různých koutech české země
vrcholily různé zábavy; především
na Moravě se konaly
různé lidové oslavy, mládež se
strojila za krále a královnu. Na 
Slovácku se dodnes pořádají
jízdy králů. V některých koutech
naší země se střílelo na
ptáky kuší nebo puškami. 

DEN MATEK 
(druhá neděle v květnu)
První Den matek byl vyhlášen v
roce 1912 v USA. U nás na návrh
paní Alice Masarykové, manželky

prezidenta, se slavil poprvé v
roce 1922. Za komunistických
dob se od slavení upustilo a
znovuzrození zažil až po revoluci
v roce 1989. 

Pranostika z Podorlicka: 
"Když květen vláhy nedá, červen
se předá"
"Jestli v máji neprší, tehdy se čer-
ven dovrší"
"Může-li se na začátku května
vrána v žitě schovati, lze dobrou
žeň očekávati" 
"Před Servácem není léta, po
Serváci s mrazy veta"
"Pankrác, Servác, Bonifác, stu-
dení bratři, přinesou chladno, jak
se patří"
"Svatá Žofie políčka často zalije"
"Déšť svaté Žofie švestky často
ubije"

Ing. Jana Galbièková

Týniště nad Orlicí: Den matek v roce 1937

PAMÁTNÉ STROMY PODORLICKA

POTŠTEJNSKÉ
MORUŠOVNÍKY

V minulém díle o památných
stromech jsme si povídali
mimo jiné o cizokrajném kaš-
tanovníku jedlém, stromu,
který lidé kdysi záměrně
vysadili, aby pak jeho chutný-
mi plody obohacovali svůj
nuzný jídelníček. K využití
přímo hospodářskému měla
sloužit další u nás nepůvodní
dřevina, již najdeme v
Potštejně ve Školní ulici.
Podél plotu, který tuto ulici
odděluje od zámeckého
parku, tu stojí čtyři asi dvě
stě padesátileté
morušovníky bílé. Listy
morušovníku se živí
housenky nočního motýla
bource morušového, které
při zapřádání (vytváření
zámotku) vypouštějí ze sno-
vacích žláz hedvábí, přírodní
textilní surovinu vynikajících
vlastností. A to byl důvod,
proč se v polovině osmnác-
tého století morušovníky v
Potštejně objevily. 
V Číně je bourec morušový

kvůli hedvábí chován téměř
5000 let. Je zajímavé, že
dnes se tento druh bource ve
volné přírodě nevyskytuje a
jeho reprodukce je plně
závislá na člověku.
Housenkám se nejlépe daří
při teplotě 20 - 25 °C, a
proto se jejich chov provádí v
místnostech, kde jsou
uložené v lískách a krmí se
morušovým listím. Od vylíh-
nutí housenky z vajíčka po
zapředení se v zámotek
uběhne asi třiatřicet dní.
Během této doby prodělá
housenka pět proměn, při
nichž se svléká a roste.
Tvorba zámotku trvá tři dny.
Uvnitř hedvábného kokonu
se housenka za 14 - 20 dní
změní v kuklu a poté v
motýla. Vylíhnout se ale
nechají jen motýli určení pro
další spáření, kdežto ve
většině zámotků se kukly
působením tepla usmrtí.
Mladý bourec totiž svůj úkryt
při vylézání poškodí, což je
nežádoucí, protože z
takového zámotku nelze hed-
vábí smotat. 

Hedvábnictví v Čechách
zavedl vůbec poprvé Albrecht
z Valdštejna, ovšem bez val-
ných výsledků. Po něm byla
další propagátorkou
netradičního způsobu obživy
císařovna Marie Terezie.
Roku 1746 zakoupil potštejn-
ské panství s městečkem,
dvorem a pustým hradem
francouzský šlechtic Jan
Ludvík Harbuval-Chamaré,
stejně osvícený jako sama

panovnice. Byl to on, kdo při-
nesl do Potštejna novou
formu podnikání - textilní
manufakturu. 
Až vám bude průvodce na
hradě vyprávět o hraběti
Chamaré, můžete přidat k
dobrému, že to nebyl jenom
neúnavný hledač pokladů,
ale také průkopník hedváb-
nictví a ty čtyři moruše dole u
zámku jsou toho památkou.

Text a foto: Adam Prokeš

Morušovníky bílé ve Školní ulici v Potštejně
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - BŘEZEN 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 7.3. 2014 v 17:40 hod.
byla městská policie kontaktová-
na dvěma dívkami, že již od vše-
sportovního stadionu je následu-
je volně pobíhající pes malého
vzrůstu a černé srsti. Pes byl
odchycen a ustájen v záchytných
kotcích městské policie. Dne
14.3. 2014 byl vrácen majiteli,
přestupek byl vyřešen blokovou
pokutou. 
n Dne 8.3. 2014 v 04:45 hod.
bylo městskou policií přijato tele-
fonické oznámení ženy, která při
venčení svých psů byla na

Mírovém náměstí zcela bezdůvodně verbálně napadána pod-
napilým mužem, což vyústilo ve vyhrožování usmrcením psů. Na
základě popisu podezřelého muže poskytnutého oznamovatelkou,
byl strážníky vypátrán v blízkosti baru Montana. V průběhu podání
vysvětlení, k němuž byl strážníky vyzván, se k protiprávnímu jed-
nání doznal a věc byla jakožto přestupek proti občanskému soužití
vyřešena blokovou pokutou.  
n Dne 13.3. 2014 v 20:50 hod. obyvatel města Týniště nad Orlicí
telefonicky oznámil, že u kontejnerů na tříděný odpad na
křižovatce ulic T. G. Masaryka a Zvoníčkova se nacházejí dva muži
romské národnosti s jízdními koly, kteří vyhazují věci z kontejnerů
a dělají nepořádek. Uvedení muži byli strážníkem zastiženi na
odjezdu a vyzváni k návratu ke kontejnerům. Zde bylo zjištěno, že
před svým odjezdem okolí kontejnerů uklidili, tudíž podezření z

přestupku proti veřejnému pořádku nebylo naplněno. 
n Dne 18.3. 2014 v 13:30 hod. na základě vlastního zjištění
Městské policie Týniště nad Orlicí byly zahájeny úkony ve věci
podezření z přestupku dle § 47b odst. 1 písm.d) zák.č. 200/90
Sb. o přestupcích - "Neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím
užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce" a přestupku
porušení vyhlášky města o volném pobíhání psů V souvislosti s
tímto podezřením byl kontaktován majitel domku obývaného rom-
skou komunitou a vyzván ke zjednání nápravy. V rámci kontrol
provedených v následujících dnech bylo zjištěno, že došlo k úklidu
a zjednání nápravy. 
n Dne 21.3. 2014 v 19:41 hod. bylo městkou policií přijato
anonymní telefonické oznámení, že ve Štěpánovsku v místě
zvaném "u křížku" hraje velice hlasitá hudba, následkem čehož
vibrují okenní výplně a lidé z okolí jsou obtěžováni neúměrným
hlukem. Strážníkem bylo na místě zjištěno, že na dvoře jednoho
rodinného domku pořádá parta mladých lidí soukromou oslavu. V
době příjezdu strážníka nebyla hlasitá hudba ani jiné porušení
zákona zaznamenáno. Na místě bylo jednáno s organizátorem
uvedené oslavy a tento byl vyzván k dodržování zákonů a zásad
poklidného občanského soužití. Nerespektování těchto zásad
nebylo v následujících hodinách zjištěno.
n Dne 24.3. 2014 v 17:30 hod. oznámila zaměstnankyně ČD, že
v čekárně se nachází skupinka podnapilých osob, která nerespek-
tuje výzvy k opouštění budovy. Následně provedenou kontrolou
bylo zjištěno, že skupina uvedených osob se již v budově ČD
nenachází, a že před příchodem hlídky MP skupinka osob rychle
utekla.  

Martin Štìpánek, velitel mìstské policie

Dej mi tedy moudrost a umìní, abych dovedl pøed tímto lidem
vycházet a vcházet. V�dy� kdo by mohl soudit tento lid, jen� je tak
èetný?

2 Pa 1,10

Dalším z darů Ducha svatého je kromě moudrosti, rozumnosti
nebo síly také umění zvládat život, jeho úkoly a problémy. I král
Šalamoun prosí Boha o umění vycházet a vcházet, což v biblické
mluvě znamenalo umět zvládat celou šíři života v nejrozman-
itějších situacích. V Šalamounově případě to zahrnovalo také
odpovědný úkol vládnout dobře nad Izraelem. Toto umění
nemáme totiž zakódováno v genech. Naopak! Bohem darované
poznání, jak si počínat, naráží ve skutečnosti na naši slabou
vůli, nedůslednost a poddajnost nejrůznějším negativním
vlivům, jak to přiznal i apoštol Pavel v dopisu do Říma. V něm
se dovídáme o Pavlově vnitřním boji, když sám chce konat
dobro, ale ví, že s realizací  takového záměru je to už horší.
Nepřipomíná nám to něco? Proto je tak důležité vždy znovu a
znovu o dar onoho umění prosit. Máme tu výhodu, že z Písma a
jistě i z vlastních zkušeností víme, že o cokoli prosíme ve shodě
s Boží vůlí, to nám bude dáno. O čase a formě vyslyšení našich
modliteb a proseb však nechme rozhodnout našeho Pána.

Prosíme tě, dobrotivý Bože, nenechej nás tápat, hledáme-li co
nejlepší způsob, jak prožívat dny, které jsi nám vyměřil. Uč nás
však zároveň, jak máme ve shodě s tvou vůlí vycházet s lidmi,
mezi které nás stavíš. Amen.

Píseò:
1. Já chtěl bych, Bože můj, mít srdce plné síly, když slyším
pozvání, ať za tebou se dám. Však bojím se, že hřích mi bude
příliš milý a touhu po slávě že v sobě nezdolám.
2. Dnes na to vzpomínám, jak často jsem už slíbil, že chci ti
věrný být a ve službě tvé stát a zabývat se tím, co se tvé vůli líbí.
Však všechny sliby své jsem zrušil mnohokrát.
3. Neumím vděčný být, když požehnání dáš mně, když radost
přichází a chvíle pokojné, a zcela hluchý jsem, když napomínáš
vážně, když smutek dopustíš - znamení varovné.
4. Tak jako prorokům a apoštolům kdysi i mně dej moudrost
svou a Ducha daruj sám, ty, který v lásce své a v moci nezměrný
jsi, i ve mně bezmocném si vybuduj svůj chrám.

Píseň č. 500 z Evangelického zpěvníku (nápěv z roku 1648, text
L. Roehrich 1866 /K. Trusina)

Srdeènì zveme na shromá�dìní v kvìtnu (modlitebna ÈCE, ul.
V. Opatrného 58):

11.5. - 10.30 h bohoslužby s nedělní školou pro děti 25.5.
Od května do října se bohoslužby v Týništi n.O. konají 2. a 4.
neděli v měsíci. Více informací o sborovém životě můžete najít
také na http://trebechovice.evangnet.cz/. 

Jaroslav Matuška
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VÍTÁNÍ JARA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Nejen o feng šuej byl jarní vzdìlávací a pro�itkový semináø, který
probìhl 29. bøezna 2014 v prostorách Mateøského centra Ratolest.
Ten, kdo nezaváhal a i pøes krásné poèasí, které ten den panovalo,
pøišel do novì vymalovaného centra, i kdy� by to èlovìka táhlo spíše
ven na sluníèko, rozhodnì nelitoval.

Počet míst byl omezený a i to
zajistilo příjemnou pohodovou
atmosféru celého dopoledne.
Pořadatelky - paní Monika
Gavulová - specialistka na oblast

feng šuej a její host - paní
Štěpánka Voborníková, jejímž
koníčkem jsou masáže a zajímá
se již řadu let o tradiční čínskou
medicínu, pro účastnice připravi-
ly opravdu jedinečný program.
Probrali jsme téma jara v inter-
iéru, dozvěděli jsme se, co a kdy
by měl člověk v jarním období
jíst, aby odlehčil tělesným
orgánům, které jsou po zimě
opravdu unavené a vyčerpané.

Největší péči v jarním období
potřebují žlučník a játra. Tělu
prospěje kyselá chuť a měli
bychom odlehčit stravu (omezit
maso, mléčné výrobky a bílý

cukr) - i z tohoto důvodu naši
předkové dodržovali po zimě
půst, který trval až do období
Velikonoc a naopak do svého
jídelníčku zařazovali luštěniny a
tepelně upravovanou zeleninu.
Doporučené způsoby přípravy
jídla: dušení, napařování,
blanšírování, zkrátit dobu pečení
i varu.

Také jsme se seznámili s cviky,
které těmto zatíženým orgánům

uleví a měli jsme možnost ochut-
nat některá jídla připravená
podle kritérií splňujících právě
výše zmíněné (pomazánky z
luštěnin, polévku z ječmenného
misa, domácí kváskový chléb a
kvašenou domácí zeleninu).
Paní Monika Gavulová navíc
oprášila naše znalosti práce s
kompasem (u toho jsme se
opravdu pobavili), abychom
uměli správně určit světové
strany v rámci našeho bydlení,
což je nezbytné pro správné zaři-
zování bytu právě z pohledu feng
šuej. S jarem se pojí v našich
domovech jih a jihovýchod a tak
bychom měli pro nás důležité
věci situovat právě na tuto svě-
tovou stranu.

Dozvěděli jsme se spousty
nových informací a tipů, co zařa-

dit do našich jídelníčků a hlavně,
kde potraviny sehnat.

Jak jsem zmínila na začátku,
atmosféra byla opravdu uvol-
něná, pohodová a všem nám
bylo dobře. Z mého pohledu
nezbývá, než paní Gavulové a
paní Voborníkové poděkovat za
uspořádání takovéto akce a hned
vysvětlím, proč děkuji. Vezmu-li v
potaz cenu vstupného, odečtu-li
úhradu pronájmu prostor, nákup
potravin a energii a čas věnovaný
přípravě, vaření jídel a všemu
kolem, pak mi z toho jednoduše
vychází pouze dobrá vůle podělit
se o své zkušenosti s ostatními
lidmi, neboť toto opravdu není
"výdělečný business". Je vidět,
že, když člověk dělá svou práci s
láskou, tak opravdu nehledí na
materiální hodnoty. A proto děku-
ji.

Na přelomu podzimu a začátku
zimy pro nás paní Gavulová chys-
tá další zajímavý seminář a tak
doufám, že zájem a účast budou
veliké.

Kdo lituje, že nemohl přijít,
uvádím alespoň odkaz, kde
můžete prostudovat, o čem všem
jsme hovořili 
http://www.inspiraceprirodou.co
m / c l a n k y / j a r n i - s e m i n a r -
29.3.2014/ 
a máte-li někdo nějaké dotazy,
určitě se na paní Gavulovou
obraťte. Poskytuje i konzultační
hodiny, kdy se vám všem bude
plně věnovat.
Mějte se krásně, užívejte sluníč-
ka a tepla a nezapomínejte, že
zdraví a tělo máte jenom jedno.

Jitka Mašková
foto Luboš Mašek
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VĚC MAKROPULOS - ROZHOVOR
Mìsto Týništì není jen mìstem v lesích, ale bezesporu i mìstem hudby a
líhní kvalitních muzikantù. Zdejší zuška jich vychovala ji� desítky a mnoho
z nich se svojí pílí dopracovalo k další dráze na poli hudebním. Nìkteøí jsou
sólisté, jiní zalo�ili kapely a vystupují se svojí vlastní tvorbou po celé zemi. 

Jednu takovou partičku, ve které
hrají bývalý i současný člen bigban-
du MTBB a Týnišťáci Matěj Stráník
(baskytara) a Adam Hejna (trumpe-
ta, syntetizátory),  jsem si vybral už
jen pro jejich netradiční žánr, který
mě samotného oslovuje a baví.
Dalšími členy jsou Jakub Štrba
(bicí), který je z Děčína, Jan Šeda
(kytara) a frontman Martin Brekl
jsou z Kostelce nad Orlicí.
Hudebníci se sešli z různých koutů

ČR, protože sehnat kvalitní
muzikanty není v dnešní době
legrace. Kapela má základnu v
Pardubicích, kde vlastní nahrávací
studio umístěné v protiletadlovém
krytu. To je jednoznačně netradiční
místo, avšak přímo stvořené pro
tvrdší styl muziky. Prostor, kde buď
duní bicí, nebo vzniká neotřelý žánr
funk - rap - metalový crossover.
Abych se o tvorbě a životě skupiny
dozvěděl více, položil jsem kapel-
níkovi Matěji Stráníkovi několik
otázek.

Vaše kapela se jmenuje Vìc
Makropulos. To tak rádi ètete
Èapka, nebo jste kapelu pojmeno-
vali po jeho slavném díle z jiného
dùvodu?
Náš název je propojen se samot-
ným Čapkem a jeho knihou ve více
aspektech. Hudba, kterou hrajeme,
je tvořena převážně rappem v
českém jazyce. Proto jsme si vybrali
dílo českého autora, který je navíc

proslulý hrou se slovy či samotnou
tvorbou nových slov. Tak jak se o to
snaží i náš rapper Breklíno.
Samotné dílo Věc Makropulos jsme
si vybrali z toho důvodu, že jej
chápeme jako Věc velkého života.
Tak se snažíme žít naše životy a
dělat naší hudbu ve velkém.
Nedávno jste pokøtili svou desku
Hudba je kráde�. Jak dlouho jste na
ní pracovali a je nìèím jedineèná?
Deska je konečně na světě a my z

ní máme neuvěřitelnou radost!
Jsme s ní naprosto spokojení a teď
už je jen na ní, jakým životem bude
žít. Natáčela se v našem
domovském studiu Vault Sound v
Pardubicích a finální úpravy má na
svědomí Ondřej Žatkuliak      ve
svém Rooftop studiu.  Dohromady
nám to trvalo asi 9 měsíců. Najdete
na ní 13 skladeb, které se od sebe
liší svou multižánrovostí. Baví nás si
hrát s hudebními styly, které se
snažíme míchat do sebe.
Pokud je hudba kráde�, tak kdo je
zlodìj?
V dnešní době se dá říct, že zloděj je
každý, kdo využívá internet ke sta-
hování souborů, za které nezaplatil.
Na internetu je možné ukrást
spousty věcí, ať už filmy, nebo
hudbu. Neříkáme, že si občas něco
nestáhneme, ale když se nám něco
líbí, nedělá nám problém interpreta
podpořit koupí jeho desky v podobě
MP3, nebo navštívit jeho koncert,
kde si desku koupíme ve fyzické

podobě na místě či v kamenném
obchodě. Moc dobře si uvědomu-
jeme, jakou spoustu práce, času a
peněz dá takovou desku vytvořit.
Èeho byste chtìli v hudbì dosáh-
nout a co pro to dìláte?
Tak asi jako většina kapel
bychom chtěli, aby naší muziku
znalo co nejširší publikum. V
současnosti jsme na začátku
dlouhé cesty, a pokud vše půjde
dle našich představ, rádi bychom
v brzké budoucnosti vystupovali
na největších festivalech po celé
republice a samozřejmě i v
zahraničí. V květnu si uděláme
poprvé výlet k našim bratrům na
Slovensko. Dostali jsme pozvání
od jedné z našich spřízněných
kapel, se kterou se známe z pár
českých festivalů, 23. května si
tedy zahrajeme v jednom klubu
přímo v centru Bratislavy.
Jak se dá skloubit zkoušení, hraní a
skládání muziky s bì�ným všedním

�ivotem?
Poslední dobou jsme zkoušeli
opravdu intenzivně. Museli jsme
se naučit nový repertoár na kon-
certy. Měli jsme zkoušku i třikrát
týdně a to vždy ve večerních hod-
inách, kdy jsme přišli z práce či
školy. Je to pro nás dost náročné,
ale protože milujeme to, co
děláme, dáváme tomu všechen
čas, co máme.
Kde budete v nejbli�ší dobì vys-
tupovat?
V květnu se skoro nezastavíme.
Projedeme křížem krážem celou
republiku. Praha, Brno, Turnov,
Železný Brod, Tachov, Týniště nad
Orlicí (10. května v Sepii), již
zmíněná Bratislava a to není zdale-
ka všechno. Termíny určitě najdete
na internetu na našich profilech na
Facebooku a na Bandzone. Všichni
jste srdečně zváni.
S Matìjem Stráníkem hovoøil

Libor Koldinský

NOVÌ v Týništi nad Orlicí

DENTÁLNÍ HYGIENA
Petr Nejedlý, DiS.

Poliklinika Týništì nad Orlicí
II. patro vlevo

Tel.: 494 371 783
støeda (sudý týden) 7:00 - 16:00

n motivace a nácvik techniky èištìní zubù a mezizubních prostorù,
doporuèení vhodných pomùcek
Každému pacientovi poradíme a ukážeme, jak o své zuby pečovat tak, aby
v koupelně netrávil více času než je nutné a o své zuby pečoval maximálně
efektivně.
n bezbolestné profesionální odstranìní zubního kamene a povlakù mod-
erním pøístrojem VECTOR 
Systém VECTOR pracuje na principu ultrazvuku, ale oproti méně moderním
typům ultrazvukových přístrojů, které sloužily či ještě slouží k podobnému účelu,
je velmi přesný a nevytváří různé nežádoucí mechanické záchvěvy, vibrace a
zahřívání nástroje v ústech, což zajišťuje minimální bolestivost zákroku. Princip
fungování takového dentálního přístroje je podobný jako například u ultra-
zvukových čističek. V tekutině, která je u podobných přístrojů na bázi ultrazvuku
vždy v nějaké formě přítomna, se působením ultrazvukových vln vytváří "kapičky
nabité energií", které při "prasknutí" velké množství této nahromaděné energie
uvolňují (tzv. kavitace). Pomocí velmi tenkého nástroje se tato "nabitá" tekutina
zavede do jakkoliv nepřístupného místa kolem zubů, tedy i do zanícených paro-
dontálních chobotů, kde jemně ale účinně rozdrobí veškeré usazeniny a roztrhá
už tak malé bakterie na ještě menší kousíčky. Veškeré nečistoty jsou pak
jednoduše vyplaveny pryč. Usazeniny tedy nejsou násilně odtrhávány, jak je tomu
například u ručního čištění, a nedochází tak k poškozování okolních tkání.
Významným efektem, který pacient při ošetření VECTOREM jistě ocení, je
bezbolestnost. Četné studie srovnávající ošetření tímto systémem s ostatními
ultrazvukovými přístroji a ručním čištěním jednoznačně ukazují, že ošetření VEC-
TOREM je ve většině případů téměř bezbolestné a lokální anestezie se zde
používá zcela výjimečně. Dalším výrazným efektem je také okamžité vymizení
typického zápachu z úst způsobeného infekcí a skvělý léčebný efekt zákroku.
n odstranìní pigmentových skvrn od kávy, kouøení… pomocí systému Air-flow
Airpolishing spočívá v očištění zubů směsí vody, vzduchu a speciálního
prášku. Pomocí systému Air-flow hygienistka dokáže odstranit zbytky zub-
ního plaku, kamene a pigmentové skvrny a tím zuby dokonale vyleštit bez
jakéhokoliv poškození
n fluoridace zubù…

Více informací na www.stomatologie-chocen.cz
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TÝNIŠTĚ  SE DOČKÁ NOVÝCH NÁSTUPIŠŤ 
Chystané stavební úpravy �eleznièního nádra�í v Týništi nad Orlicí - to
je nepochybnì pøíznivá zpráva, která potìší všechny, kteøí jezdí
vlakem do práce, do školy èi prostì jen na výlety. Týniš�ské nádra�í ji�
nutnì úpravy potøebovalo a jsem rád, �e se Správì �eleznièní
dopravní cesty podaøí stavbu zrealizovat. Vzniknou tøi nová nástupištì
a stavbaøi zde vybudují také nový podchod pro cestující i nový infor-
maèní a kamerový systém.

Tato první etapa prací by měla
přispět k lepšímu cestování
nejen mezi Týništěm nad Orlicí,
Častolovicemi a Solnicí, ale i v
ostatních směrech. Lidem se
díky tomu zjednoduší cestování,
které bude i pohodlnější a
bezpečnější. Stavební úpravy by
měly stát více než 200 milionů
korun a začít by mohly již letos v
květnu. Investorem stavby, která
potrvá až do podzimu 2015, je

Správa železniční dopravní cesty.
Na nádraží v Týništi vzniknou dvě
nová ostrovní a jedno jednostran-
né nástupiště s částečným
zastřešením. Dále bude vybu-
dován podchod pro cestující včet-
ně tří výtahů pro seniory či hand-
icapované. Uskuteční se také
úpravy budovy Českých drah pro
cestující a instalováno bude nové
rozhlasové zařízení, kamerový
systém a 14 panelů nového infor-

mačního systému v podchodech,
na nástupištích i v čekárně.
Částečnou rekonstrukcí projde
také staniční zabezpečovací
zařízení.
Rekonstrukce nástupišť v Týništi

nad Orlicí je první částí projektu
na vylepšení podmínek a zvýšení
bezpečnosti při nastupování a
vystupování cestujících z
vlakových souprav. V současné
době je to problém pro rodiče s
malými dětmi, starší cestující a
zdravotně postižené. Dále čeká
rekonstrukce i železniční stanice
v Častolovicích a Solnici. Tato
modernizace je plánována v
letech 2016 až 2017. Další etapa
prací pak bude čekat znovu i trať

v Týništi nad Orlicí. 
Královéhradecký kraj má jednu

z nejhustších železničních sítí v
České republice. Povinností kraje
je zajišťovat dopravní obslužnost
na celém území našeho regionu.   

Z krajského rozpočtu se
vynakládá na provoz vlaků a
autobusů přibližně 650 milionů
korun ročně. Cestujícím v kraji již
několik let slouží integrovaný sys-
tém veřejné dopravy, díky němuž
je možné celým regionem jezdit
na jednu jízdenku vlakem i auto-
busem. Spoje na sebe také lépe
navazují. 

Ing. Karel Janeèek, 
námìstek hejtmana

Královéhradeckého kraje

NÁVŠTĚVY NA TÝNIŠŤSKÉM NÁDRAŽÍ

Chtìl bych jen obrazem a pár slovy pøedstavit významné osob-
nosti politického �ivota, které poctily naše nádra�í svojí
návštìvou. Èasy se mìní, politika se mìní, nádra�í je však
bezmála 140 let témìø stejné. Snad ale ji� ne nadlouho, ovšem
o tom na jiném místì tohoto zpravodaje a teï k tìm návštìvám.

Dne 13. července 1926 zas-
tavil ve stanici Týniště zvláštní
vlak č. 27 vezoucí prvního prezi-
denta T. G. Masaryka vrace-
jícího se do Prahy z návštěvy
Rychnovska. Velmi početné oby-
vatelstvo z města a okolí se
tehdy zúčastnilo srdečné zdrav-
ice. I druhou návštěvu přišly
přivítat davy lidí (prý více jak
2500). Někteří povinně, jiní ze
zvědavosti. Dne 12. května
1961 vystoupil na nádraží z
vlaku č. 4 4061, který vezl dele-
gaci vlády SSSR na oslavy do
Prahy, její nejvyšší představitel
L. I. Brežněv. 

Nejaktuálnější je návštěva pre-

miéra ČR Bohuslava Sobotky ze
dne 14. dubna 2014, který si
prohlédl za nepatrné účasti oby-
vatel zdejší nádraží. Poté
absolvoval vlakem cestu z
Týniště nad Orlicí do Solnice,
kde hovořil také o elektrifikaci
této tratě. Premiér přijel pouze
na neoficiální návštěvu a
debatu s odboráři kvasinské
Škodovky, avšak nemohl si
nechat uniknout příležitost
důkazu, že právě tento
železniční úsek je potřeba mod-
ernizovat a potvrdil, že od státu
na tuto akci bude vynaloženo
kolem tři čtvrtě miliardy korun.

Libor Koldinský

Bohuslav Sobotka - 14.4.2014
L.I. Brežněv 12.5.1961

T.G. Masaryk  13.7.1926
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VELIKONOČNÍ VÍKEND VE ZNAMENÍ KUŽELKÁŘŮ

Stejnì jako loòský rok, i ten letošní týniš�ská ku�elna o velikonoèním
víkendu výraznì o�ila. Akce s názvem Velikonoèní koulení pøitáhla
celou øadu jak zkušených ku�elkáøù, tak i zástupy amatérù, kteøí si
ku�elky chtìli poprvé vyzkoušet. A zatímco ti bojovali se svou tech-
nikou, zkušení mazáci bojovali mezi sebou o ka�dou ku�elku. A z
hlediska výkonù bylo opravdu o co stát. 

Už v pátek nasadil Radek
Csontos laťku poměrně vysoko, a
jeho 37 shozených kuželek
dlouho nedokázal nikdo
překonat. Až v nedělním odpoled-

ni všem vypálil rybník Ladislav
Urbánek z Rychnova nad
Kněžnou, který se stal se
čtyřiceti shozenými kuželkami
jasným vítězem beránka.

Nebojovalo se však výhradně v
mužském osazenstvu. I něžnější
pohlaví ukázalo, že jim tento
sport není cizí, a tak byly k vidění
další vynikající výkony. A vítězkou
v této kategorii se stala Lucie
Cvejnová.
Celé tři dny se koulelo ve velmi
příjemné atmosféře. Především v
sobotu kuželna doslova praskala

ve švech, což tlačilo všechny
hráče k lepším a lepším
výkonům. Ty znamenaly výhru
některé z celkem 40 cen, které
byly pro ty nejlepší koulaře
připraveny. A ti, kteří letošní
koulení nestihli, dostanou šanci
opět na posvícení, kdy se bude
tato akce opakovat.

David Hampl - oddíl ku�elek

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ S DĚTMI
Na konci mìsíce bøezna jsem pro�ila nìkolik hezkých dní, které se velmi
odlišovaly od bì�ného dùchodcovského �ivota.

Vše začalo návštěvou knihovnice
pro děti p. Jos. Hanzlové, která
přišla do našeho Klubu důchodců v
Týništi nad Orlicí s žádostí, abychom
my, senioři, navštívili dětské odd-
ělení knihovny a něco dětem
přečetli. Jednalo se o akci naz-
vanou Setkávání seniorů s dětmi.
Setkání s 2. A třídou se uskutečni-

lo v pondělí 24. března.
Samozřejmě děti doprovodila třídní
učitelka Mgr. Jitka Kapuciánová.
Třída 2. B přišla se svým třídním
učitelem  Mgr. Janem Skalickým o
dva dny později.

Všechny děti si přinesly svou
oblíbenou knihu, ze které kousíček
přečetly, žáci 2. B měli navíc
připravené otázky s kresbou ze své
knihy a ostatní měli odpovídat. Rádi
jsme si kresby prohlédli a sledovali,
jak se daří odpovídat. Po pravdě
řečeno, lehké to vždy nebylo.
Zaznamenali jsme i určité rozdíly v
čtenářských dovednostech, ale
snažili se opravdu všichni, tedy
velká pochvala učitelům i dětem.
Dostali jsme slovo i my, senioři, s
ukázkou naší četby. Musím podot-
knout, že jsem dost dlouho váhala,
co vybrat, aby se dětem čtení líbilo,
aby vybraný úryvek byl pro ně nový,

poutavý.
Žáci měli možnost prohlédnout si
celé dětské oddělení, seznámit se s
novými knihami, vkusným
uspořádáním dětského oddělení. A
věřte, bylo co chválit.
Tento hezký čtenářský týden byl
završen ještě jedním pěkným
pozváním. Patří řediteli základní
školy Mgr. Milanu Kajnovi, který nás,
důchodce, pozval do školy na oslavu
učitele národů J. Amose
Komenského - 28. března, abychom
zavzpomínali na dobu, kdy jsme na
této škole učili. Samozřejmě jsme
pozvání rádi přijali.

Jiøí �áèek
Přijď, kamaráde z dětství,
nech vzpomínkou se vésti
na starou, milou lavici školní,
kdy byli jsme bezstarostní, 
malí, volní,
na dobu malin nezralých,
kdy v očích měls jiskru, 
na rtech smích,
odřené koleno, na hlavě bouli,
z ústního zkoušení často i kouli.
Kdy k vědění vedl tě 
hlas paní učitelky,
kdy strašně sis přál, 
abys už byl velký…

Luboš Huml, Dopis synovi
Já vím, máš spoustu povinností,
rodina, úřad a také přátelé
tě okrádají o čas víc než dosti.
Je krátká sobota a neděle.

U mne je tomu právě naopak.
Dny loudavé postávají na zápraží.
Mým nespánkem každou noc jede
vlak, který tě zase nepřiváží.

Jsem ráda: máš hodnou ženu, děti,
chatu s vyhlídkou na řeku…
Odpusť. I stáří touží po objetí.
Je smutno samotnému člověku.

Jabloň, cos vsadil na zahrádce,
zrůžověla květy. Jsou jako motýli.
Pozdravuj doma. Pár řádků napiš
matce. Přijeď. Třeba jen na chvíli.

Zavzpomínala Jiøina Farská



KOLEDA V KŘIVICÍCH SE NESLA VE ZNAMENÍ MLÁĎÁTEK A HUDBY.

I tento rok se maminky se svými dcerkami sešly, aby spoleènì obeš-
ly køivické domácnosti a mu�skou èást populace "omladily" pomlázka-
mi. Letošní koleda byla ozvláštnìna hned nìkolika událostmi: 

1. do naší kolední skupinky pøibyli dva "babáci" Pepina a Michala a
spolu se svými hudebními nástroji vytvoøili pohodovou kolední atmos-
féru.

2. proto�e k jaru patøí mláïátka, umo�nil pan Baše našim malým
dcerkám, aby si pohladily �ivé jehòátko. Chudìrka ztratilo maminku,
ale myslím, �e alespoò v den koledy si mohlo øíct, �e je na svìtì rádo,
nebo� se mu dostalo tolik lásky a nì�ných dotekù, �e s nìj jistì
vyroste pohodová oveèka èi beránek. Holèièky mìly na oplátku krás-

ný zá�itek a myslím, �e se všem nedìlní dopoledne líbilo.
3. i další "mláïátko" jsme spoleènì oslavili, a to narození vnuèky

paní Ivy Kaucké, která patøí k podpùrným pilíøùm všech místních akcí.
Koledy se letos bohu�el úèastnit nemohla, nebo� se zrovna v tyto dny
narodila nová malá kolednice a hrdá babièka si u�ívala prvních dnù
své vnuèky. Koledou, kterou nám Iva slo�ila, jsme jí alespoò sborovì
na dálku pozdravili do mobilního telefonu, aby vìdìla, �e na ní a malé
miminko myslíme.
Celé rodinì gratulujeme a tìšíme se na další spoleèná setkání.

Za Køivice Jitka Mašková, foto Luboš Mašek
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