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U S N E S E N Í   č.   35
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 09,05.2012

A) Schvaluje

1. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro fir-
mu ČEZ Distribuce, a.s., v k.ú. Rašovice u Týniště 
nad Orlicí.
2. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
p.č. 2236/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 
150 m2 pro pana *** za cenu 2 Kč/m2 za rok s 
platností od 1/6/2012.
3. Umístění paní Doležalové Jaroslavy do bytu v 
DPS – Geriatrické centrum.
4. Pronájem nebytových prostor v č.p. 937 v Tý-
ništi nad Orlicí pro MVDr. Jaroslava Šedivého za 
cenu 270 Kč + DPH + odebraná energie. Prona-
jímaná plocha činí 164 m2.
5. Rozpočtová opatření č. 9/2012 města Týniště 
nad Orlicí.
6. Vystavení nájemní smlouvy pro manžele 
*** na byt  č.4 (2 + 1)  v ulici Na Bělidle 950  od 
1/5/2012.
7. Rozpočtové opatření a převedení neinvestič-
ních prostředků na účet Mateřské školky Město 
ve výši 260 000 Kč.
8. Soudní výpověď  manželům ***, byt č.11 v 
ulici Československé armády 885, z důvodu 
opakovaného porušování pravidel občanského 
soužití.
9. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
p. č. 2036 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 388 
m2 pro *** za cenu 100 Kč za rok   s platností 
od 1.6.2012. 
10. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
p. č. 2036 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 153 
m2 pro *** za cenu  306 Kč za rok s platností od 
1.6.2012. (pozemek bude sloužit jako zahrádka, 
oplocení je povoleno s podmínkou demontáže 
při ukončení nájmu).
11. Uzavření smlouvy o výpůjčce budovy ob-
čanského vybavení č.p. 936 (tělocvičny) na po-
zemku p.č. 1728/3 a stavby bez čp/če (jiná st.) 
na pozemku p.č. 1728/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí  
Sportovnímu klubu Týniště nad Orlicí.
12. Věcné dary za bezplatné dárcovství krve. Za 
80 odběrů v hodnotě 600 Kč (3x), za 40 odběrů 
400 Kč (2x).

B) Bere na vědomí

1. Informaci o posouzení zákonnosti  Obecně 
závazné vyhlášky č.1/2012 města Týniště  nad 
Orlicí, která byla shledána v souladu se záko-
nem.
2. Informaci ve věci 9. ročníku Šumné Orlice 
2012. 
3. Stížnost občanů na Stávku, kteří jsou obtěžo-
vání hlukem dospívající mládeže a         pověřuje 

starostu města, aby záležitost projednal s měst-
skou policii.
4. Žádost  p. *** o pronájem pozemků p.č. 103 
a p. č. 100 v k.ú. Křivice, které jsou ve vlastnictví 
města Týniště nad Orlicí. V této věci  bude roz-
hodnuto v roce 2013 po ukončení stávající ná-
jemní smlouvy s firmou  Agrospol Bolehošť.

 C)  Ukládá 35/12

1. Jednat ve věci nové cenové nabídky  elektro-
nického produktu společnosti  ASPI.
T: 21/05/2012 Odpovídá:  Ing. Matička
2. Projednat v ZM přijetí daru od p. ***. Jedná 
se o pozemek p.č. 2039/6 o výměře 410 m2 v 
k.ú. Týniště nad Orlicí, který  je pod cyklostez-
kou Týniště nad Orlicí – Petrovice. T: Jednání ZM 
Odpovídá: Zdeněk Hejna
3. Rada města byla seznámena s dopisem od  
Ing. Ivana Ládra  ze dne 7/5/2012 a ukládá po-
stoupit tuto záležitost kontrolnímu a finanční-
mu výboru. T:11/5/2012 Odpovídá: Ing.Matička
4. Projednat v ZM  žádost o finanční příspěvek
ve výši 120000 Kč pro Sportovní klub Týniště 
nad Orlicí.  T:Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
5. Projednat v ZM prodej pozemku p. č. 2015/53 
o výměře 20 m2 pod garáží  v k.ú. Týniště nad 
Orlicí pro pana *** za cenu 150 Kč/m2 a poplat-
ky.  T:Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika 
6. Projednat v ZM prodej pozemku p. č. st. 155 
o výměře 24 m2 pod garáží v k.ú.  Rašovice u 
Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 100 Kč/m2 a 
poplatky.  T:Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
7. Projednat v ZM prodej pozemku st. p. č. 26/4 
o výměře 74 m2 v k. ú. Petrovice nad Orlicí pro 
*** za cenu 120 Kč/m2 a poplatky. T: Jednání ZM 
Odpovídá: Jan Paštika
8. Projednat v ZM prodej pozemku st. p. č. 116 
o výměře 245 m2 v k. ú. Štěpánovsko pro *** za 
cenu 177 Kč/m2 a poplatky.  T: Jednání ZM  Od-
povídá: Jan Paštika

U S N E S E N Í   č.   34
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 16.04.2012

A) Schvaluje

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 109/11, uzavře-
né dne 30.12.2011 s architektem   Zítkem.
2. Praxi studentky Lucie Špačkové u Městské 
policie v Týništi nad Orlicí.
3. Pronájem nebytových prostor v č.p. 937 v Tý-
ništi nad Orlicí pro *** za cenu 270 Kč + DPH + 
odebraná energie. Pronajímaná plocha činí 164 
m2.
4. Rozpočtová opatření č. 5 – 8/2012 města Tý-
niště nad Orlicí.
5. Směnu městských bytů mezi ***, bytem Na 
Bělidle 950, Týniště nad Orlicí (byt o velikosti 4 + 

1)  a ***, bytem Na Bělidle 950, Týniště nad Orlicí 
(byt o velikosti 1 + 1).

B) Bere na vědomí

1. Inspekční zprávu České školní inspekce na 
Základní školu v Týništi nad Orlicí.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Týniště nad Orlicí.
3. Oznámení od RRSV o ukončení pozastavení 
žádosti o platbu č.03/01062.
4. Zápis č.12 z porady komise školství a kultury 
MěÚ Týniště nad Orlicí dne 02/04/2012.
5. Zápis z jednání bytové komise ze dne 04/04/
2012. 
6. Zápis z 12. jednání finančního výboru ZM Tý-
niště nad Orlicí ze dne 16/04/2012.
      
C)  Ukládá 34/12

1. Projednat v ZM odkoupení pozemků od  pana 
***  p.č. 1662/90, 1662/91 a 1662/92 v k.ú. Týniš-
tě nad Orlicí za cenu 350 Kč/m2.
T: Jednání ZM Odpovídá:  Jan Paštika
2. Vypsat  nové výběrové řízení na dodávku a 
instalaci oken a dveří v ZUŠ, MŠ U Dubu, MŠ 
Město, DDM, poliklinice, geriatrickém centru, 
hasičské zbrojnici. T:31/5/2012 Odpovídá:   Zde-
něk Hejna
3. Projednat v ZM odkoupení pozemku  p.č. 266 
o celkové ploše 1297 m2 v k.ú, Týniště nad Orlicí 
. RM odkoupení pozemku nedoporučuje. T:Jed-
nání ZM Odpovídá: Jan Paštika
4. Projednat v ZM prodej pozemku p.č.2015/48 
o výměře 22 m2 pod garáží k.ú. Týniště nad Or-
licí  pro pana *** za cenu150 Kč/m2 a poplatky. 
T:Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
5. Projednat v ZM prodej pozemku p.č.2015/46  
o výměře 20 m2 pod garáží k.ú.
Týniště nad Orlicí  pro pana *** za cenu 150 
Kč/m2 a poplatky.   T:Jednání ZM Odpovídá: Jan 
Paštika 
6. Projednat v ZM žádost ředitelky DDM na  fi-
nancování jednoho pedagogického 
pracovníka. T:Jednání ZM Odpovídá: Jan Pašti-
ka
7. Projednat v DDM možnosti  navýšení krouž-
kovného. T: 4/5/2012 Odpovídá: Ing.Matička 

Ing. Jaroslav Matička   
starosta
                
Pavel Nadrchal
místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města Týniště 
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Kam s ním?

Určitě každý z nás se s touto známou 
nerudovskou otázkou z jeho slavného 
fejetonu někdy v životě setkal. Týkala 
se tehdy starého slamníku, spíše ale 
naložení s letitou slámou, která v něm 
byla vyměněna. Já si tuto krátkou větu 
vypůjčím k jinému, a to zcela odlišné-
mu tématu. Budu hovořit o autě. Ne 
však o jeho vzhledu, motoru nebo dal-
ších podrobnostech, ale kam jej zapar-
kovat. Ano, zamýšlím se nad otázkou 

parkování v Týništi, především v jeho centru.
Nikomu z nás není třeba říkat, že automobilů přibývá geo-
metrickou řadou a pochopitelně každý z nás jej chce mít na 
dohled, no a to se vlastně téměř vzájemně vylučuje. Na na-
šem náměstí je ve všední dny, kdy ještě třetinu plochy zabírají 
trhovci, prakticky nemožné pohodlně zaparkovat. Vypozoro-
val jsem však, že na mnoha místech určených pro parkování 
návštěvníků města nebo pro běžné denní potřeby každého 
obyvatele (pošta, úřad, poliklinika atd.) stojí po celý den stá-
le stejná auta. Jasně, je to veřejné místo, můžou tam být, ale 
potom se vždy na tom našem malém rynku bude komukoliv 
špatně auto umísťovat.
Řeknu ze svého pohledu člověka zajímajícího se o místní his-
torii, že jsme byli vždy malé městečko, s úzkými krkolomnými 
uličkami a nevelkým náměstím. Tak nám jej předci začali bu-
dovat a tak jej již vždy my musíme přijmout. Tehdy při jeho 
zástavbě pochopitelně nemohl nikdo předpokládat, kam vý-
voj povede. Ale nejsme v tomto problému osamoceni. Tuto 
svízelnou otázku řeší mnohá města. Třeba razantním a nekom-
promisním zpoplatněním. A tady zase jako zastupitel řeknu, 
že představitelé města chtěli právě díky složitosti zástavby a 
malému místu, nekomplikovat zaparkování ještě umístěním 
automatů. Zajisté by to něco na jedné straně řešilo (právě tře-
ba ta vozidla parkující na náměstí po celý den nebo pravidelný 
příjem do obecní kasy), ale na straně druhé naopak zhoršilo, 
protože by se lidé snažili nechávat auta kdekoliv, kde by se ne-
platilo. No a tím by situaci ještě více ztížili. I obyvatelé sídliště 

ve středu města by rádi měli auta před vchodem nebo alespoň 
na dohled. Jak to ale vše zajistit?
Myslím, že bylo vytvořeno hodně v rámci tak omezeného a 
malého prostoru, ostatní je již jen na nás, jak se k tomu každý 
jednotlivě budeme stavět. Nechtějme, aby za nás musel stále 
někdo něco řešit (když to je někdy takřka nemožné). Kupříkla-
du stále slýchávám kritiku na práci městské policie. Ano, i já 
otevřeně říkám, že budu raději vídat ve všech koutech města 
pořádek a bezpečí, než měření rychlosti. Zrovna tak nerad bych 
ale chtěl vídat městského strážníka neustále se zabývajícího 
porušováním placení parkovného. Není to z mé strany žádná 
kritika, je to můj názor. Samozřejmě vím, že příslušníci městské 
policie svoji práci vykonávají svědomitě a v rámci svých ome-
zených možností, i když na ně budu slýchat všemožné, často 
klasické hospodské invektivy.

Tedy, když se ještě vrátím úplně na začátek k básníkově otázce, 
tak ji rád dám jako vcelku nejednoduché zadání vám občanům 
města. Napište nám do redakce své vlastní náměty spojené s 
řešením parkování v Týništi. Rádi je buď otiskneme v některém 
z dalších čísel nebo spíše postoupíme dál na patřičná místa.

Libor Koldinský
šéfredaktor

17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2012

1. - 2. června 2012

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

NEJVÝZNAMĚJŠÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ 
UDÁLOST ROKU 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
92 let František Chaloupka
85 let Jitka Korbová
 Marie Plašilová
 Antonín Prášek
 Zdenka Nyčová
 Antonie Sauerová
 Eva Býčková
80 let Bohuslav Karlík
 Mojmír Baše

Peter Karlík (77)
Marta Vidláková (88)

Anna Chadimová (99)
Helena Málková (72)

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji  starostovi Města Týniště nad Orlicí panu Ing. Jaroslavu 
Matičkovi a delegaci Sboru pro občanské záležitosti paní Mato-
nohové a Šponarové za příjemné blahopřání a předané dary k 
mým 90.narozeninám.
 
Rovněž děkuji zástupcům zájmových a společenských organi-
zací TJ Sokol, Automotoklubu, divadelních souborů Jirásek a 
Temno, Klubu důchodců, Kulturního domu, Zpravodaje Týniště 
n.Orl., a v neposlední řadě Společenství farnosti Římskokatolic-
ké za milé  setkání, hezká blahopřání a věcné pozornosti.
Děkuji všem dobrým přátelům, kteří mně potěšili osobním a 
písemným blahopřáním.

Karel Procházka

Josef Brát
Dominik Gavlák
Karel Havlíček
Luboš Kmeč

František Matička
Kateřina Šimonová
Justýna Šotolová

Štěpán Štancl

PŘIŠLO DO REDAKCE

Den zavřených dveří na naší základní škole

V týnišťském Zpravodaji se pravidelně dočítám, jaké akce a s jakým 
úspěchem pořádají základní umělecká škola, DDM Sluníčko, MC 
Ratolest, mateřské školy nebo sportovní kluby.  Jen za poslední rok 
proběhlo v Týništi mnoho výjimečných i tradičních kulturních akcí. 
Oslavy výročí 650 let od první zmínky o našem městě, rozsvěcování 
vánočního stromečku nebo oslavy 1. máje. Tam pravidelně vídám 
děti obou týnišťských mateřských škol a žáky ZUŠ. Až se ptám, jestli 
tu vůbec máme nějakou základní školu. Nu ano, máme, neboť není 
možné přehlédnout, že tato dominanta byla před nedávnem re-
konstruována. Co se však děje za opravenou fasádou a proč není 
žáky nikde vidět ani slyšet? 
Rozhodla jsem se zjistit nějaké podrobnosti na webových strán-
kách týnišťské školy. Ale ouha. Přiznám se, že mě dnes moc nezají-
má, jaké byly sportovní úspěchy žáků v letech 2001 až 2008. Ty děti 
jsou pravděpodobně již dávno dospělé. Nenalézám žádné aktuální 
informace kromě fotografií z loňské olympiády. Jak jsou naši žáci
úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy? Je naše škola 
oproti jiným výjimečná? Co jiného kromě vyučování jim nabízí? 
Účastní se děti nějakých soutěží? Jak komunikuje škola s veřejnos-
tí?
Porozhlédla jsem se tedy po školách v našem okolí. Na webu Zá-
kladní školy Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí mě zaujala 
záložka „Evaluace školy“, ve které ředitel školy reaguje na podněty 
vzešlé z dotazníků vyplněných rodiči. Další zajímavostí je fungování 
Školního parlamentu, jehož zápisy jsou publikovány na žákovském 
webu školy. Základní škola v Třebechovicích pod Orebem se hned 
na titulní straně svých webových stránek chlubí diplomem za 2. 
místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce a mimo jiné pub-
likuje výtvarné práce svých žáků. ZŠ T.G.M. Borohrádek mě uchváti-
la projektem Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompe-
tencí. Vřele doporučuji projektové webové stránky http://tv.zsboro.
cz/ , kde můžete shlédnout video reportáže, které vytvářejí sami 
žáci! Čestická škola, ač žádné webové stránky nemá, informuje o 
své činnosti prostřednictvím časopisu Kukátko, který v současnosti 
vydává pod hlavičkou projektu Školy pro venkov, a zároveň pořádá 
dny otevřených dveří například při příležitosti Dne matek. 
O ostatních školách toho teď vím mnohem více než o té, kterou na-
vštěvuje moje dítě. Pokud má naše škola nějaké přednosti, nemám 
šanci se o nich z veřejně dostupných zdrojů dovědět. Školy v okolí 
Týniště jsou mnohem sdílnější, pořádají akce pro rodiče a veřejnost, 
podporují žákovskou samosprávu, nabízejí zajímavé možnosti trá-
vení volného času dětí a bojují tak o každého žáčka, aby jim neu-
tekl jinam. Pojďme tedy společně klepat na dveře“naší“ školy, aby 
se otevřela nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, kteří by mohli 
využít odpolední osiřelé třídy pro komunitní vzdělávání nebo uni-
verzitu třetího věku. S nepatrnými režijními náklady za elektřinu by 
tak sloužila škola nejen dětem, ale nám všem. 

Kateřina Prokešová

Prosím hodné lidi, kteří se počátkem 
letošního roku ujali zaběhnuté tříba-
revné kočičky s černohnědě zbarveným 
hřbetem, bílým předkem a tlapkami, 
aby mi podali zprávu. Velmi mně záleží 
na jejím dalším osudu. Zprávu finančně
odměním.

Informaci prosím zašlete na adresu: 
Alena Hnátková, 

Na Netřebě 51, Týniště nad Orlicí

VZPOMÍNKA

Zhasly oči, které vždy s láskou na nás hledívaly ...

8 let uplyne 4. června, kdy nás navždy opustil náš milovaný ta-
tínek a dědeček pan Jiří Burkoň a 14.června to bude již 6 let, 
kdy nám odešla navždy milovaná maminka, babička paní Věra 
Burkoňová.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Renata a vnoučata Honza a Leonka
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KULTURNÍ POZVÁNKY

výstavy 

koncerty
Pondělí 04. června, 17:30 hod., sál ZUŠ
2.Absolventský koncert žáků hudebního oboru   spojený s 
výstavou prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 11. června, 17:30 hod., sál ZUŠ
Poslední absolventský koncert žáků hudebního oboru  spo-
jený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ a 
SRPZUŠ.

Pondělí 18. června, 17:30 hod., sál ZUŠ
Koncert studentky hry na housle Konzervatoře v Pardubi-
cích Elišky Šímové a jejich hostů. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 24. června, 16:00 hod., divadelní sál kulturního domu
Vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ ke Dni hud-
by  pod taktovkou Antonína Závodního Pořádají ZUŠ a kulturní 
centrum.

Neděle 24.června, 6:00 – 10:00 hod., areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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jiné akce
Neděle 03. a 17. června, 14:00 hod., malý sál kulturního domu
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Sobota 09. června 2012, 10:00 hod., vodárenská věž v Týništi
III. Týnišťské věžení – zahájení letní sezóny 2012
Program : Auto-moto veteráni Orlice, mažoretky Týnky, občerst-
vení, hudba : Black Buřiňos
Expozice Historie podnikání ve městě, výstava dobových po-
hlednic Týniště nad Orlicí, výstava fotografií Josefa Jedličky
Pořádá Spolek přátel města Týniště nad Orlicí

1. červen
Swingový festival Jardy Marčíka  - Mladý týnišťský big band

2. červen
Swingový festival Jardy Marčíka  - Black Buřiňos
Swingový festival Broumov - Mladý týnišťský big band
Hudební veletrh Hradec Králové  - Black Buřiňos

9. červen
Swingový festival – Chrast u Chrudimě - Mladý týnišťský big band
Zahájení sezóny ve věži – Týnky a Black Buřiňos
Sraz autoveteránů – Vysoké Mýto -  Black Buřiňos

16. červen
Oslavy výročí města - Častolovice -  Black Buřiňos

19. červen
Koncert  - Praha -  Black Buřiňos

23. červen
Oslavy výročí města – Doudleby – MTB a Felix Slováček

24. červen od 16hod.
Den hudby – koncert velkého dechového orchestru ZUŠ velký sál KD

Vystoupení orchestrů a mažoretek ZUŠ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Milí čtenáři,
chceme vám s radostí oznámit, že již brzy budou 
zprovozněny naše nové webové stránky pro dět-
ské čtenáře.  Děti zde najdou všechny potřebné 
informace o provozu knihovny, kontaktní údaje a 
odpovědi na nejčastější otázky. Budou si zde moci 
přečíst i něco málo o historii zdejší knihovny.
Sami budou mít možnost listovat v našem on-line 
katalogu, rezervovat si knihy, napsat nám, podívat 
se na zajímavé odkazy, zhlédnout jaké máme knižní 
novinky a jaké se připravují akce. Pro ty, kteří rádi 
soutěží, jsme připravili zábavné a naučné kvízy, ale 
také různé výtvarné a jiné soutěže. Všichni čtená-
ři nám budou moci posílat své tipy na knihy, kte-
ré přečetli a které se jim líbily a my jim na oplátku 
každý měsíc nějaké knihy doporučíme. Věříme, že 
se vám náš nový dětský web bude líbit a že ho bu-
dete pravidelně a rádi navštěvovat. Děkujeme vám 
za váš zájem.

Městská knihovna Týniště nad Orlicí

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

Fotbalový stadion Rychnov nad Kněžnou

Předprodej v síti Ticketstream www.ticketstream.cz | více info na www.elanrychnov.cz
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AKCE DDM v měsíci červnu

1. – 2. 6.  Noční holčičiny
Výtvarné tvoření, vaření a legrace pro holky, dívky a slečny.

Informační schůzky k táborům 

pondělí 4. 6. LT ŘÍČKY od 17.30 hod.
středa 6. 6. 17.00 – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  (NEKONEČNÝ PŘÍBĚH, POHÁDKOVÝ)
  17.30 – SLUNÍČKOVÉ TÁBORY 
  (KRAKONOŠ, LOUPEŽNÍCI, STVOŘENÍ SVĚTA)
  18.30 – VOLEJBALOVÝ TÁBOR
čtvrtek 7. 6. 17.30 – LETNÍ ROSEGIRLS
  18.00 – PAVLATOVKA (HARRY POTTER)
  18.30 – FERDA MRAVENEC (RODIČE A DĚTI)
pátek 8.6. 17.30 – ROSEGIRLS

sobota 10. 6. Pohádkový les
Tradiční akce pro celé rodinky. Procházka dopoledním lesem, kde 
na vás čekají pohádkové postavičky s drobnými úkoly. Určitě se i 
pro vás najde něco dobrého! 
Start mezi 9.30 – 10.30 u MŠ Dub, startovné 30 Kč.

Připravujeme program a zajištění na LETNÍ TÁBORY.
Přejeme vám krásné léto s hromadou pěkných zážitků.

Těšíme se po prázdninách!

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

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

Proběhlo...

Ve dnech 6. - 8. 5. se v DDM Sluníčko sešlo 15 vedoucích 
a praktikantů, aby si na akci MERITORIO užili 48 hodin 
zábavy, akce, her a spolupráce s lidmi, s kterými mají le-
tos v létě vést tábory pro děti. Kromě veselých hříček si 
vyslechli také školení o bezpečnosti na táboře a dávali 
se svými hlavními vedoucími dohromady programy na 
tábory. Především pondělní (a úterní) týmová hra prově-
řila jejich schopnosti spolupráce, rychlého rozhodování 
a vytrvalosti. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu 
velký zážitek – děkujeme Evě Jenčíkové za vytvoření 
programu a rodině Polčákových za poskytnutí azylu při 
evakuaci Síčkolunu.

Jana Bahníková

Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat Janě  Bahníko-
vé a všem dětem a lidičkám, kteří se podíleli na přípra-
vě muzikálu „Ať žijí duchové“. Muzikál Jana přizpůsobila 
našim podmínkám i dětem a myslím si, že se jí povedlo 
secvičit s dětmi překrásné představení. Velmi mě zaujaly 
nápady, vtip, hudební provedení i pěkné a zajímavé po-
jetí této hry. Děti sehrály své role s velkým nasazením a 
představily se v rolích herců, tanečníků a zpěváků. Ještě 
jednou děkuji a těším se na další pěkná představení.
Zároveň chci touto cestou poděkovat Evě Jenčíkové za 
skvělou práci a originální nápady, dík patří i všem ve-
doucím kroužků, kteří s našimi dětmi pracují a věnují jim 
svůj drahocenný čas. DĚKUJEME a všem přejeme příjem-
né prožití prázdnin a načerpání sil do nového školního 
roku.

Jana Kalousová, ředitelka DDM

Spolek přátel Týniště
www.muzeum-tyniste.cz

ŽÁCI ZE ZUŠ OPĚT SLAVILI ÚSPĚCHY

Ve dnech 3. - 6. května proběhlo v 
Kladně Ústřední kolo Národní soutěže 
ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje. 
Naši školu reprezentovali 3 žáci. Dva z 
nich (Vojtěch Hájek, klarinet, vyučují-
cí Mgr. Pavel Plašil a Vít Skalička, bicí, 
vyučující Oldřich Ševců DiS.) obsadili 
v obrovské konkurenci nejlepších mu-
zikantů z celé České republiky 2. mís-
ta, Marek Rous, klarinet, vyučující Mgr. 
Pavel Plašil, čestné uznání. Je to další 
výrazný úspěch naší malé školy. Všem 
žákům a vyučujícím včetně klavírního 
doprovodu v podání Mgr. Karla Kol-
dinského patří velký dík za reprezen-
taci nejen školy, ale i města Týniště 
nad Orlicí.

Mgr. Pavel Plašil
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o  činnosti
Duben 2012

Dne 2.4. 2012 bylo strážní-
ky městské policie v rámci 
města Týniště nad Orlicí a 
v obcích Křivice a Rašovice 
uskutečněno měření rych-
losti vozidel, přičemž bylo 
strážníky projednáno 18 pře-
stupků překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti.
Dne 2.4. 2012 v 10:45 hod. 
telefonicky oznámil obyvatel 

obce Štěpánovsko, že zahlédl podezřelého mladého muže, 
který na průjezdní komunikaci přišel po protipovodňové hrázi 
a v ruce nesl elektrické nůžky na živý plot, přičemž tyto ná-
sledně uschoval za jednou z budov. Z tohoto důvodu má po-
dezření, že se jedná o odcizenou věc. Oznámení bylo strážníky 
ihned prověřeno a provedeným šetřením byla vypátrána oso-
ba podezřelého mladého muže. Po ztotožnění byl muž vyzván 
k podání vysvětlení, v rámci čehož se přiznal ke krádeži el. nů-
žek na živý plot z pozemku u domku ve Štěpánovsku. Vzhle-
dem k nižší hodnotě odcizených nůžek byla věc řešena jako 
přestupek proti majetku uložením blokové pokuty.
Dne 2.4. 2012 v 15:10 hod. bylo přijato oznámení, že v Týništi 
nad Orlicí na sídlišti Střed volně pobíhá pes. Strážníkem bylo 
zajištěno odchycení psa, přestupek proti veřejnému pořádku 
byl řešen blokovou pokutou. 
Dne 4.4. 2012 v 18:30 hod. byl na služebnu Obvodního od-
dělení Policie ČR Týniště nad Orlicí strážníkem předveden řidič 
motocyklu, který nerespektoval dopravní značku zákaz vjezdu 
a při následné kontrole ze strany městské policie odmítl patřič-
nou součinnost. Po předvedení a ztotožnění osoby přestupce 
byl přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích řešen v blokovém řízení. 
Dne 6.4. 2012 v 09:40 hod. oznámila osobně na služebnu 
MP obyvatelka města, že dnes  v 07:30 hod. v ulici V Sítinách 
byl její manžel pokousán psem a tímto mu bylo způsobeno 
drobné poranění. V době incidentu psa vedl jeho majitel na 
vodítku. Dle výpovědi oznamovatelky a poškozeného byla 
ustanovena osoba majitele psa, který byl následně strážníkem 
bezodkladně kontaktován a vyzván k podrobení psa vyšetře-
ní u veterinárního lékaře. Následně byla věc s majitelem psa 

projednána a jakožto přestupek proti občanskému soužití byla 
vyřešena uložením blokové pokuty. 
Dne 10.4. 2012 v 14:42 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že za obcí Albrechtice nad Orlicí ve směru na Žďár nad Orlicí 
se v blízkosti komunikace nachází sražená srna. Prostřednic-
tvím Mysliveckého sdružení Albrechtice nad Orlicí bylo zajiš-
těno odklizení.    
Dne 13.4. 2012 v 10:26 hod. telefonicky oznámila vedoucí 
Služeb města Týniště nad Orlicí, že při výběru poplatků na 
„tržišti“ na Mírovém náměstí byla verbálně napadena trhov-
cem, který odmítá zaplatit vyměřený poplatek. Službu konající 
strážník na tržnici zjistil, že trhovec za výběr poplatku úředni-
ci vyhrožuje a snaží se na ni činit psychický nátlak. Po výzvě 
strážníka k úklidu prodejního stánku zmíněný trhovec své ne-
urvalé jednání vystupňoval a počal urážet a vyhrožovat i pří-
tomnému strážníkovi. Na výzvy strážníka nereagoval a tak byl 
za použití donucovacích prostředků předveden na služebnu 
MP. Věc je evidována jako přestupek proti veřejnému pořádku 
a přestupek proti občanskému soužití a bude oznámena míst-
ně příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Dne 14.4.2012 v 23:15 hod. byl při obchůzkové činnosti 
strážníky na křižovatce ulic Čapkova a Nádražní zastižen muž, 
který svým hlasitým křikem rušil noční klid a za chůze úmyslně 
močil na chodník. Jakožto přestupek proti veřejnému pořádku 
byla věc vyřešena uložením blokové pokuty.
Dne 15.4. 2012 v 03:44 hod. bylo od obsluhy baru Monthana 
na Mírovém náměstí přijato telefonické oznámení, že v baru 
se perou hosté. Strážníci se bezprostředně po oznámení do-
stavili na místo a zjistili, že mezi přítomnými hosty došlo ke 
slovní rozepři, přičemž tento konflikt se stupňoval a obsluha 
měla obavu z možné rvačky. Situace byla na místě strážníky 
uklidněna a vyřešena domluvou. 
Dne 27.4. 2012 byla strážníky provedena kontrola restaurací 
a barů v Týništi nad Orlicí se zaměřením na podávání alkoho-
lu osobám mladším 18 let. V rámci této kontroly nebyl zjištěn 
žádný případ porušení zmíněného zákazu. 
Dne 30.4. 2012 v 12:00 hod. byl na základě telefonického 
oznámení proveden v ulici T.G. Masaryka odchyt netopýra, 
který byl následně předán pracovníkovi Záchranné stanice 
ČSOP - „Zvíře v nouzi“ Jaroměř. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie

- montáž plynových kotlů
- montáž plynových domovních rozvodů

- elektroinstalace
- vodoinstalace

- prodej a montáž tepelných čerpadel
- solární systémy

- vzduchotechnika
- centrální vysavače

- vodovodní a kanalizační přípojky
- realizace koupelen a rekonstrukce bytů

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

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

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

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Herna pro miminka 9:30 - 11:30hod. Angličtinka 15 - 16hod.
Angličtina pro rodiče 16 - 17hod.
Barvičky 16 - 18hod.
Herna 15 - 18hod.

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

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

Herna a kavárnička 16 - 18hod.

Čtvrtek Mimořádné akce: Knihovna 14. 6. Flétnička I. 16 - 16:45hod.
Flétnička II. 16:45 - 17:30hod.
Herna 16 - 18hod.

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

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc červen 2012

DALŠÍ akce v červnu:

7.6. (Čt)  Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h,téma: šití a háčkování
14.6. (Čt)Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ,  od 9:30 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
20.6. (St) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO
21.6. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: malování na textil (tašky)

Plánujeme:
• VÝLETY na kolách i vlakem (Opočno, Doudleby, ...)
• HUDEBNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST: hosté - bubeníci
• VYSTOUPENÍ dětí ze všech kroužků + prezentace výrobků dětí i maminek
• 22.6. – 24.6. ŘÍČKY – předprázdninový pobyt pro maminky s dětmi

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

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! 
Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!

Jk 5.13-16

Život víry není jen procházkou po slunné 
straně ulice. Tak jako na všechny lidi, i na 
křesťany doléhají různé starosti, těžkosti, 
bolesti a trápení. Na druhou stranu víra 
není jen pro chvíle, kdy je nám zle. I dob-
rá nálada, kdy člověk překypuje energií 
a hýří elánem, je příležitostí k vyjádření 
vděčnosti – k modlitbě či chvalozpěvu.
Někdo si na Boha vzpomene, jen když 
mu je ouvej. A když je dobře, proč by 
děkoval? Někdo jiný zase děkuje a chvá-
lí, jen dokud se vše daří. A když se dařit 
přestane, stěžuje si, jak mu to mohl Pán 
Bůh udělat.
Apoštol Jakub vysvětluje, že víra je něco, 
co pokrývá celou škálu života. Se svými 
starostmi ani se svou radostí nemusíme 
zůstat sami, je tu vždy ten, který nás las-
kavě vyslechne, a nevíme-li si s něčím 

rady, nabídne východisko.
Modlitba:
Pane Bože, děkujeme za to, že jsi nám na 
blízku. Že k tobě můžeme volat ve chví-
lích trápení a radostně tě chválit a osla-
vovat, když je nám dobře. Amen

Píseň (EZ 177):
1. Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými, 
který každodenně nám i všem dobře 
činí; který od života matek našich s námi 
byl, i ještě po dnes drží stráž nad námi.
2. Prosme Pána toho, ať nám vždy své 
milosti udílí, pokoje i v svědomí radosti, 
ať nás ve své svaté pravdě sám zdržuje a 
pokut všech časných i věčných varuje.
3. Sláva, čest buď Bohu Otci i jeho Synu, 
Duchu svatému též, v bytí, moci rovné-
mu; Trojici přesvaté, jak byla vzdávána 
od věků na věky, buď i nyní dána.

Srdečně zveme na bohoslužby v červnu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):

10.6. od 10:30 h – bohoslužby s nedělní 
školou
24.6. od 10:30 h – bohoslužby s nedělní 
školou

Připravil Jaroslav Matuška

ZPRÁVY

AKTUÁLNÍ

www.orlickytydenik.cz

zpravodajství naleznete na
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SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY

Zastavení č. 13
Dělnický konsum  čp. 113

V minulém okénku jsme se věnovali sou-
kromé vile pana stavitele Koška, dnes se 
přesuneme na náměstí, kde nalezneme 
jeden z domů, na jehož realizaci se podí-
lel. Nebo v podstatě dva domy, dělnický 
konsum a pekárnu dělnického spolku. 
Jedná se o bývalou samoobsluhu potra-
vin, dnes obchod s textilem na rohu ná-
městí a Komenského ulice a dlouhé kří-
dlo domu, ve kterém dnes už z vnějšího 
pohledu budeme obtížně hledat druhý 
dům pekárny.
Když se vrátíme do historie, tak na této 
rohové parcele stálo ve dvacátých le-
tech minulého století přízemní roubené 
stavení s podsíní tzv. Šemberovo stave-
ní. Za tímto domem, níže v ulici Na Zá-
plotí, nyní Komenského, bylo Dělnické-
mu konsumnímu spolku v Týništi v říjnu 
1921 povoleno postavit pekárnu se dvě-
ma pecemi, dle plánů Františka Koška. 
Dělnický konsum provozoval po dokon-
čení pekárnu, souběžně s obchodem v 
původním starém roubeném domě čp. 
113, který ještě v roce 1923 stavebně 
adaptoval a instaloval novou výlohu 
směrovanou do podloubí místo původ-
ních dveří. Již 20. března 1926 spolek 
žádá o stavební povolení ke stavbě ob-
chodního domu znovu dle plánů F. Koš-

ka na místě starého dřevěného stavení, 
jež má být zbouráno. Stavební povolení 
bylo vydáno 3.4.1926, výstavba byla za-
hájena 12. dubna a dokončena 30. září 
téhož roku.
Obchodní a nájemní jednopatrový dům 
obsahoval v přízemí dvě místnosti pro 
obchodní krám, skladiště zboží se záze-
mím, schodiště a průjezd do dvora z ulice 
Na Záplotí. V patře domu byla kancelář a 
zasedací síň spolku a dva byty. Dům byl 
celý podsklepen. Zajímavá je poznámka 
z Protokolu stavebního úřadu o povole-
ní obývání domu ze dne 30.9.1926, kde 
je uvedena nalezená odchylka od pro-
jektové dokumentace spočívající v tom, 
že na rohu nad vchodem byla provede-
na ozdobná atika. Jinými slovy ozdobné 
postavy na domě vlastně vznikly v  roz-
poru se stavebním povolením.
Původně obchodní dům a pekárna fun-
govaly jako samostatné objekty, na konci 
obchodního domu s průjezdem do dvo-
ra. V pozdějších letech došlo k propojení 
budov a zrušení průjezdu a postupně 
vznikla dnešní, ne příliš vzhledná po-
doba domu při pohledu z Komenského 
ulice. Pekárna v domě fungovala ještě v 
sedmdesátých letech. Prodej potravin 
byl v domě ukončen v roce 2005, dnes 
obchod slouží jako obchod s oděvy. 

Štěpán Tomašík

SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH OSOB

Setkání osob, které pečují o své blízké 
v domácím prostředí

Ve středu 9. května 2012 proběhlo v 
geriatrickém centru setkání osob, které 
pečují o dospělou osobu ve vlastních 
domácnostech. Tito obdivuhodní lidé 
měli možnost za přispění paní Běly Ko-
vaříčkové z odboru sociálních věcí Měs-
ta Kostelce nad Orlicí, zúčastnit se velmi 
zajímavého setkání pečujících osob v 
Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí. 
Se správnou a šetrnou péčí o ležící do-
spělou osobu v domácím prostředí včet-
ně všech možností v této oblasti (anti-
dekubitní pomůcky, pomůcky k výživě, 
kompenzační pomůcky, inkontinenč-
ní pomůcky, kosmetika na péči o kůži 
apod.) přítomné seznámila vrchní sestra 
Bc. Jitka Hejnová. Zároveň pod vedením 
rehabilitační sestry Ireny Bořkové ve 

spolupráci s panem Václavem Pařízkem 
(figurant) proběhly praktické ukázky
přesunů imobilních osob, manipulace 
na lůžku, polohování apod. Setkání bylo 
zakončeno přednáškou praktického lé-
kaře MUDr. Leoše Voborníka, který se 
zaměřil na zásady správné výživy, při-
čemž vše obohatil o zkušenosti z praxe.  
V průběhu celého setkání měli účastníci 
možnost diskutovat či se ptát na vše, co 
je zajímalo v oblasti péče o osobu blíz-
kou. Veškeré pomůcky či kosmetika byly 
k dispozici k prohlédnutí, včetně získání 
kontaktů na jednotlivé dodavatele. Jsme 
velmi rádi za možnost alespoň takto 
podpořit pečující osoby v jejich nelehké 
situaci.

Tato aktivita byla určena pro osoby, kte-
ré pečují o své blízké v domácím pro-
středí. Měla za cíl zlepšit informovanost 

pečujících osob o dalších možnostech 
v oblasti péče, inkontinentních pomů-
cek, péči o kůži, zásady správné výživy, 
kompenzačních pomůcek, rehabilitač-
ního ošetřovatelství s praktickým ná-
cvikem. Byla hrazena z projektu Rozvoj 
dostupnosti a kvality sociálních služeb v 
Královéhradeckém kraji II, který je finan-
cován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

Mgr. Marie Vacková
ředitelka geriatrického centra

Dělnický konzum

Dělnický konzum v říjnu 1926

Dělnický konzum v roce 1976



Dnes bychom se rádi zastavili v lokalitě 
zvané Podboří. Není to tak dávno, kdy 
jsem za minulého starosty Ing. Daniela 
řešil jako realitní makléř výkup zeměděl-
ských pozemků v tomto území pro měs-
to Týniště nad Orlicí, se záměrem zřízení 
území pro rodinné domky. Výkup a velká 
investiční akce města na přípravu území 
se již pod vedením nového starosty Ing. 
Matičky podařila a dnes na tomto místě 
postupně vznikají v krásném prostředí 
u lesa nové rodinné domky a volné po-
zemky ubývají. Rostou zde jak volně sto-
jící rodinné domky, tak domky řadové, 
kde v první zrealizované etapě již bydlí 
noví vlastníci. Nyní autor projektu řado-
vých domků pan Michal Sedláček přišel 
ale s něčím novým a v dnešní složité 
době velice důležitým. Připravil projekt 
dvanácti nízkoenergetických, bezbarié-
rových domů pro seniory. Jelikož tako-
výto potřebný projekt v Týništi ještě ne-
máme, připravili jsme kratičký rozhovor 
s jeho autorem, ve kterém má možnost 
nás s ním seznámit.

Proč jste se rozhodl zaměřit se na tuto 
formu výstavby?
Budoucnost demografického vývoje
naší společnosti (včetně celoevropské) 
není asi třeba na tomto místě rozvádět, 
myslím, že je dostatečně známa z médií. 
Z toho ale vyplívá především nelichotivý 
výhled možností financování životních
nákladů pro vyšší věkové skupiny našich 
spoluobčanů do budoucnosti. První ná-
znaky tohoto trendu se bohužel začínají 
odrážet spolu se současnou ekonomic-
ky problematickou situací i v segmentu 
seniorského bydlení, a to především v 
souvislosti s nárůstem režijních nezbyt-
ných vstupních nákladů jako jsou ceny 
elektřiny, vodného a stočného, zemního 
plynu, služeb spojených s bydlením,

daní z nemovitostí, pojištění staveb, atd. 
bez ohledu na další okolní nárůsty běž-
ných ostatních nákladů jako potraviny, 
atd. Z těchto důvodů připravujeme vý-
stavbu projektu, který v rámci možného 
akceptuje tyto potřeby a snaží se na tyto 
reagovat v několika směrech.

Jaké jsou výhody vašeho projektu?
Objekty jsou navrženy jako upravitelné 
(bezbariérové), přízemní, s vloženým 
mezipatrem (galerií), které má primár-
ně sloužit jako možnost pro krátkodobé 
ubytování (přespání návštěv, rodiny), 
případně ji lze použít jako další obytný 
prostor pro mobilní obyvatele, kterým 
nedělá obtíže pohyb po schodech. Ale i 
v tomto případě lze tento problém vyře-
šit a dispozici efektivně využívat, proto-
že schody jsou navrženy jednoramenné 
a dostatečně široké tak, aby bylo možno 
dodatečně instalovat schodišťové se-
dátko, které vyveze seniora na galerii. 
Na druhou stranu není třeba tento pro-
jekt rigidně vnímat pouze jako seniorské 
bydlení, vhledem ke koncepci stavby jej 
lze pojmout i jako startovní bydlení pro 
začínající pár, než se „odrazí k větším cí-
lům“.

Jaké jsou zhruba měsíční náklady při 
bydlení v takovémto domě?
Dům je navržen jako nízkoenergeticky 
úsporný ve třídě B (přepočítaný na 2,5 
ekvivalentního obyvatele), tzn. jeho cel-
ková energetická spotřeba za vytápění, 
ohřev teplé užitkové vody, včetně běžné 
ostatní spotřeby jako osvětlení, přípra-
vy pokrmů, atp. je  90 kWh/m2.rok., tzn. 
celkové náklady na výše uvedené jsou 
okolo 1400 Kč/měsíc což jsou náklady 
za bydlení v „minibytě“ a nikoli za „nový 
dům s předzahrádkou“. Této úspory lze 
dosáhnout díky architektonickému ná-

vrhu stavby, orientaci hmot stavby vůči 
světovým stranám, použití slunečních 
kolektorů k předehřevu teplé užitkové 
vody, dostatečnému zateplení obvodo-
vého a střešního pláště stavby, trojsklům 
a dalším stavebně technickým opatře-
ním.

Proč zrovna v Týništi?
Týniště je město s plnou infrastrukturou, 
velmi dobře umístěné vzhledem k okol-
ním větším sídelním celkům jako např. 
Hradec Králové, Pardubice, Rychnov nad 
Kněžnou, atp. Hlavní devizou místa vý-
stavby, ale i města jako takového, je jeho 
velmi pěkné rekreační okolí v lůně krás-
né přírody borových lesů a přírodního 
parku řeky Orlice. Místo výstavby je na-
víc v těsné blízkosti památného starého 
dubu, se kterým se lze s trochou nadsáz-
ky „identifikovat“, a to především s jeho
dlouhověkostí a doslova „zapustit nové 
kořeny“ vedle tohoto symbolu města Tý-
niště nad Orlicí.

Kdy bude projekt hotov a jaký je za-
tím o Vaše domky zájem?
V tuto chvíli je dokončována projektová 
příprava, zahájení stavby lze předpoklá-
dat na období prázdnin 2012. Dále pro-
jekt již prošel jednáními s bankovními 
ústavy ohledně financování, které je již
zajištěno. V dnešní době si i banky začí-
nají uvědomovat, že v tomto směru začí-
ná vznikat nový segment trhu i klientů, 
který nelze podceňovat a bude mít čím 
dál větší potenciál. Dále finišujeme pří-
pravu a podobu marketingu a předpro-
deje prostřednictvím spolupracujících 
realitních kanceláří. Výstavbu chceme 
co nejvíce urychlit vzhledem k celkové 
nejistotě ohledně vývoje cen DPH, které 
neustále rostou a nelze si myslet, že při 
zachování stávajících cen budou inves-
toři schopni tento nárůst akceptovat bez 
navýšení konečné ceny pro klienty, což 
už potvrdil i český statistický úřad, že v 
I/Q 2012 začaly ceny růst, a to i za situa-
ce, že ceny vlastních stavebních prací už 
delší dobu stagnují. Ideální časová osa 
realizace projektu je předání do užívání 
klientům v pololetí 2013. Samozřejmě 
budu rád, když se našim projektem po-
daří oslovit i klientelu z Týniště.  
Děkuji za rozhovor.

S panem Michalem Sedláčkem si povídal 
realitní makléř Štěpán Tomašík

PROMĚNY MÍST V TÝNIŠTI V PRŮBĚHU STOLETÍ
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MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

O tajemné dívce ze zámku Skalka

V roce 1923 byl při opravě fasády zámku 
Skalka v Podbřezí u Dobrušky učiněn za-
jímavý objev. Po dlouhá léta tu bylo na 
jihovýchodním nároží jedno okno na-
pevno zakryto dřevěnou žaluzií a když ji 
zedníci sejmuli, spatřili náhle rozkošnou 
dívku zasněně hledící do údolí Zlatého 
potoka. Slepé okno ve výšce nad strmým 
srázem přilákalo spoustu zvědavců, kteří 
hned začali hádat, kým ta tajemná žena 
může být a proč tam byla vymalována. 
Pověst o dívce ze Skalky se brzy rozšířila 
po kraji a v dalších letech se dočkala prv-
ních literárních zpracování. Mladá šlech-
tična dostala jméno Terezka, později 
Helenka a byla to prý dcera posledního 
majitele zámku z rodu Mladotů ze So-
lopysk, Vojtěcha. Její psík jí nešťastnou 
náhodou vypadl z okna a když se jej He-
lenka snažila zachránit, ztratila rovnová-
hu a do té hrozné hloubky pod zámkem 
se zřítila i ona. Vojtěch Mladota nechal 
v zármutku okno zazdít, na památku v 
něm zachytil podobu své milované dce-
ry a prodejem zámku Colloredo-Mans-
feldům roku 1800 kvapně Skalku opus-
til. Jiná verze vypráví, že Helenka sama 
ukončila svůj život skokem z okna poté, 
co jí její otec zakázal lásku k mladému 
myslivci, do kterého se zamilovala. 

V pověsti zmiňovaný Vojtěch Mladota 
ze Solopysk se narodil roku 1779. Z toho 
vyplývá, že v době prodeje Skalky byl 

jedenadvacetiletý a jeho případným po-
tomkem nemohla být dospívající dívka. 
O žádné tragédii v rodině Mladotů se 
nezmiňuje ani matrika, pečlivě vedená 
duchovním v sousedním Bílém Újezdě. 
V této matrice například stojí, že třinác-
tiletý František Jindřich Mladota zemřel 
roku 1680 na následky pokousání vztek-
lým psem, ale o zesnulé Helence Mla-
dotové nic. Opomenutí takové události 
je nanejvýš nepravděpodobné. Iluzivní 
malba dívky s psíkem v pootevřeném 
okně pochází z druhé poloviny 18. sto-
letí, kdy zámek procházel rokokovou 
úpravou a přesně zapadá do myšlenky 
tohoto pobarokního uměleckého slohu 
– upozornit na detail, dekoraci, orna-
ment, hravost. 

Zámek Skalka v Podbřezí je v soukro-
mých rukách, veřejnosti nepřístupný, ale 
přesto prochází od roku 1999 postupnou 
rekonstrukcí a revitalizací, o čemž se mů-
žeme při návštěvě tohoto koutu Dobruš-
ska sami přesvědčit. V zámecké zahradě 
je od sedmdesátých let dvacátého stole-
tí umístěno schodiště z poutního koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, 
který měl být v té době pro zchátralost 
stržen, ale finanční prostředky určené k 
demolici kostela byly vyčerpány už  sa-
motným převozem tohoto schodiště. 
Mezi další zajímavosti v Podbřezí patří 
nepochybně židovský hřbitov, ke kte-
rému nás dovede pěšina směřující od 
zámku proti proudu Zlatého potoka. 

Židé sem přišli okolo roku 1669, aby svý-
mi obchodními schopnostmi povznesli 
právě se rozvíjející tkalcovství. Hřbitůvek 
je jednou z mála připomínek na jejich 
komunitu po více jak dvě stě let spoje-
nou se Skalkou. 

Literatura:
Karel R. Krpata. Legendy a skutečnost na 
Skalce, Orlické hory a Podorlicko, 1969
Jiří Mach. Vyprávění o zámku Skalka, 
Podbřezí – Skalka 2011

 Po přiložení aplikátorů na ošetřovanou oblast dojde postupně k lokálnímu řízenému zmražení tukové vrstvy. 
Technika je zacílena pouze na tukovou tkáň, která je citlivá na změny teplot, na rozdíl od jiných tkání.
Trvalá garance úbytku tuku je navíc minimálně 25% již při první aplikaci, což je oproti jiným neinvazivním metodám 
liposukce bezkonkurenční! To vše navíc bez bolesti, operace, rekonvalescence.

• bezbolestná neinvazivní liposukce bez rekonvalescence.
• umožňuje ošetření různě silné tukové vrstvy díky bezkonkurenčnímu tvaru hlavice
• aplikátor pro nasávání, který se dokonale přizpůsobí ošetřované partii 
• garantovaný úbytek tuku min. 25%
• dosud nejúčinnější bezbolestná liposukce

•  před ošetřením nejezte těžká, nadýmavá jídla nebo jídla s velkým obsahem vlákniny (velká množství ovoce nebo  zeleniny,    
              zelí, luštěniny, müsli apod.) 
            minimálně 2 hodiny před ošetřením nejíst vůbec
• doporučuje se vyloučit konzumaci alkoholu a kofeinu 24 hodin před a po ošetření
• zvýšit příjem tekutin (min. 3 litry denně)

Doporučení před návštěvou

Jak přístroj funguje

KRYOLIPOLÝZA
Zmražení tukových buněk

a my se radujeme z tepla,  
k tomu, abychom se zbavili zimních špíčků,  
ale potřebujeme  naopak  mráz.

Jaro je tady

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA PLATNÁ DO ZÁŘÍ 2012
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MASÁŽE VAMBERK, TYRŠOVA 19, VAMBERK

1x kryolipolýza ( 2 nasátí 2x45 minut) 
+ 1 přístrojová lymfodrenáž (30 minut).
Celkové ošetření 120 minut.

Na Vaši návštěvu se těší Karolína Dvořáková  tel.  604  928  904 

700 Kč

Kontraindikace: těhotenství, menstruace,  šestinedělí,  srdeční onemocnění,  kardiostimulátor,  vysoký krevní tlak,  rakovina, epilepsie,  
kovové implantáty v ošetřované části těla,  piercing na ošetřované části těla,  léky proti srážení krve nebo hormonální (Prednison), choroby 
jater,  ledvin a lymfatického systému,  chronické onemocnění imunity,  kůže a poruchy hojení,  nezhojené jizvy,  varixy.

Výhody přístroje

PARNAS

KC Týniště nad Orlicí, DS Jirásek - skupina TEMNO
vyhlašuje v rámci Týnišťského divadelního podzimu
XIII. ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas

Kategorie:
A) Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B) Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
C) Próza a poezie autorů nad 25 let

Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do 
žádné soutěže nezaslaných prací v 5 kopiích strojopisných nebo na počítači. 
Práce nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce 
a k nim do obálky vložte lístek se jménem (hůlkovým písmem), datem na-
rození a písmenem dané kategorie + ofrankovanou obálku s Vaší adresou, 
abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a vyhlášení výsledků. Práce 
zasílejte na adresu: Mgr. Jitka Březková
   Smetanova 292
   517 21 Týniště nad Orlicí

Uzávěrka soutěže je 31.7.2012
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21. června vstupuje slunce do znamení 
Raka, začíná astronomické léto a nastá-
vá tak nejdelší „den“ a nejkratší noc v 
roce. Podle starých tradic byl letní slu-
novrat slaven v noci u ohňů, u kterých 
se lidé veselili, přeskakovali je a pálili v 
nich byliny. Uhlíky z ohňů pálených na 
slunovrat byly rozhazovány po polích, 
aby zajistily velkou úrodu. Noc sluno-
vratu bývala všeobecně považována 
za magickou: v přírodě se dějí zvláštní 
věci, byliny natrhané o této noci mají 
mimořádně silnou čarovnou a léčivou 
moc – nejvíce pak tajemný květ kapra-
dí,
který kvete jedinkrát do roka právě o 
této noci. Také studánky oplývají této 
noci kouzelnou mocí – léčivou a omla-
zující. Říká se, že letní slunovrat je svát-
kem víl a jiných lesních bytostí. Před-
večer letního slunovratu také dostal 
název Svatojánská noc a podle mnoha 
pověstí lidé touto dobou potkávali v 
lesech různá světla, přírodní duchy, 
hejkaly a bludičky. 

Program:

Bubenický i taneční workshop  –   od 
13.00 hod. 
Ohně se rozhoří, ženy i muži se roztančí 
za zvuku bubnů, chřestidel a zpěvu.
Výuka bubnování a bubenické impro-
vizace bude probíhat pod vedením 
zkušeného bubeníka Tomáše Vrabce z 
HK- skupina Yaye Oye Africa, interpre-
tující hudbu Západní Afriky. Bubny lze 
zapůjčit na místě. Africkým tancem Vás 
bude provázet Zita Máslová.  www.har-
monieZivota.wz.cz
Vstupné  300 Kč/3-4 hod. – doporuču-
ji se předem nahlásit, počet účastníků 
pro výuku bubnování je omezen. Zálo-

ha 100 Kč.

Dílnička v 16.30 hod.: výroba lucerni-
ček pro Svatojánskou noc 
Vstupné  40 Kč  (s sebou navlečené 
korále asi o délce 90-100 cm, nebo stu-
hu).

Od 21.00 hod.  Setkání s labyrintem 
– prastarým nástrojem k meditaci v 
chůzi.
Jen jedna stezka nás vede do středu 
– k sobě, k srdci a pak zase ven, zpět do 
světa kolem nás...  Pod vedením Dani-
ely Bosserové  www.duhovylabyrint.
ic.cz  průchod svíčkových labyrintem 
za doprovodu bubnů.
Vstupné  80 Kč.

Pro zájemce zde dohodnout možnost 
ubytování na statku za 130 Kč. S sebou 
vlastní spacák.
(Je možné dohodnout odvoz od vlaku 
nebo autobusu z Týniště n. Orl. – Křivi-
ce a zpět).

Přihlášky: Zita Natálie Máslová  
tel. 777 306 236, 494 320 260,
www.statekpodkrivinou.estranky.cz

Svatojánská noc v Křivicích

v sobotu 23. června 2012  na statku v Křivicích u Týniště nad Orlicí

HASIČI NA VEŽI

Hasičský adrenalin v týnišťské věži

Unikátní a dechberoucí pohled se naskytl lidem, kteří prochá-
zeli v pátek 27. 4.  kolem historické vodárenské věže v Týništi 
nad Orlicí. Probíhal zde námětový výcvik lezců Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradeckého kraje, konkrétně územ-
ního odboru Rychnov nad Kněžnou.

Tématem výcviku byla záchrana osob z různých prostor vo-
dárenské věže (rozdělené uvnitř na několik pater), ve které 
se v současné době nachází místní galerie a muzeum. Spolek 
přátel města byl partnerem této akce, jelikož na bezpečnost 
návštěvníků klade velký důraz. Nejprve se aktéři výcviku se-
známili kompletně s budovou, její konstrukcí a zvláštnostmi 
a připomněli si proškolením zásady bezpečnosti při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Instruktor lezecké skupiny 
vysvětlil zúčastněným úkoly a rozdělil lezce na jednotlivá pra-
coviště. Akce totiž probíhala jak uvnitř věže, tak i na ochozu 
a vnějším plášti sila. Složitými vnitřními prostory byli nejprve 
prakticky vytažení zachraňovaný a jeho zachránce pomocí 
trojnožky a vytahovacího zařízení z betonového zásobníku bý-
valého vodojemu a poté spouštěni dolů tubusem věže. Dalším 
z úkolů bylo postiženou osobu zajistit do nosítek a bezpečným 
způsobem ji dopravit náročným prostorem ven z budovy k lé-

kařskému ošetření. V některých místech byl zraněný přenášen, 
jinde spouštěn. Poslední úkol se odehrával na ochozu a vněj-
ším plášti budovy. Lezci museli najít nebo vytvořit jistící bod a 
z něj vybudovali šikmý traverz, který ukotvili na jedné straně 
k budově a na druhé straně k cisternovému vozidlu. Po tomto 
traverzu byly následně spouštěny jednotlivě osoby, které byly 
nezávisle jištěny z ochozu věže. Vybraní lezci zajišťovali na jed-
notlivých pracovištích plánovanou metodiku a organizaci. U 
těchto osob byly prověřeny schopnosti potřebné na výkon 
pozice instruktorů lezecké techniky.

Z úst kolemjdoucích padala slova úcty a poklony těmto odváž-
ným chlapům. I já bych chtěl závěrem povznést důležitost je-
jich fyzicky i psychicky náročné práce v dnešní hektické době, 
kdy se stále straší snižováním jejich stavu. Opravdu, když si 
člověk představí, u čeho všeho dnes hasiči asistují a že nikdo 
z nás nemůže vědět, kdy jejich pomoc bude potřebovat, tak 
už jen pouhá myšlenka nad výraznou regulací jejich počtu, 
je naprosto absurdní. Každopádně za sebe mohu vyslovit, že 
jsem byl moc rád této ojedinělé akci přítomen a smekám klo-
bouk před těmito, nebojím se říci, univerzálními profesionály 
ve svém oboru.

 Libor Koldinský



OBRAZEM HASIČI NA VĚŽI




