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Usnesení č. 57
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 22.04.2013

A) Schvaluje

1. Rozpočtová opatření č. 3/2013.
2. Účetní uzávěrku příspěvkové orga-
nizace DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí 
sestavenou k 31.12.2012.
3. Členy komise pro otevírání obálek za-
slaných do výběrového řízení na veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce KC v Týništi 
nad Orlicí“, a to ve složení: Ing. Jaroslav 
Matička, Zdeněk Hejna, Josef Urbánek. 
Náhradníci: Ing. Jan Paštika, Dana Vaš-
ková, Mgr. Ivana Polášková.
4. Členy komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek zaslaných do výběro-
vého řízení na veřejnou zakázku „Re-
konstrukce KC v Týništi nad Orlicí“ ve 
složení: Ing. Jaroslav Matička, Zdeněk 
Hejna, Ing. arch. Jiří Zídka, Ing. Vladi-
míra Lesenská, Libor Stolín. Náhradníci: 
Pavel Nadrchal, Mgr. Ivana Polášková, 
MUDr. Josef Otava, Mgr. Miloslav Berá-
nek, Dana Vašková.
5. Úpravu kolotoče na dětském hřišti U 
Dubu úpravou lanového systému.
6. Vystavit záměr na pronájem části ze-
mědělského pozemku p. č. 172/18 a p. 
č. 172/21 a ukončení nájemní smlouvy 
s panem *** dohodou v případě zájmu 
nového nájemce, jinak nájemní smlou-
vy ukončit dle smlouvy.
7. Záporný výsledek hospodaření pří-
spěvkové organizace Dům dětí a mlá-
deže Sluníčko ve výši   -8 861,26 Kč a 
jeho pokrytí s rezervního fondu.
8. Výměnu bytu č. 8 za byt č. 1 v čp. 485, 
Týniště nad Orlicí, pro paní *** a přidě-
lení uvolněného bytu č. 8 panu ***.
9. Výběrové řízení na obsazení 0,5 pra-
covního úvazku do stavebního odboru 
a 0,5 úvazku do finančního odboru.
10. Účetní uzávěrku příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí sestavenou k 31.12.2012.

B) Bere na vědomí   

1. Nabídku CZECH ENERGY, s.r.o. RM se 
rozhodla vyčkat do termínu ukončení 
poptávkového řízení na pronájem ko-
telen. O zadání samostatné distribuce 
tepla od kotelen ke konečnému odbě-
rateli jinému subjektu RM neuvažuje.
2. Zápis z porady komise školství a 
kultury MěÚ Týniště nad Orlicí dne 
25.3.2013.

C) Ukládá

1. Ředitelce MŠ U Dubu přijmout opat-
ření k zjištěným nedostatkům při pro-
vedené veřejnosprávní kontrole a o 
těchto opatřeních informovat RM.
T: 31.05.2013 Odpovídá: Mgr. Ullricho-
vá 
2. Ředitelce MŠ Město přijmout opatře-
ní k zjištěným nedostatkům při prove-
dené veřejnosprávní kontrole a infor-
movat RM. T: 31.05.2013 Odpovídá: Iva 
Beňová
3. Zařadit do jednání ZM pořízení au-
tomobilu pro GC Týniště nad Orlicí 
formou sponzorských reklam, včetně 
finančního krytí. T: jednání ZM Odpoví-
dá: Ing. J. Paštika
4. Zajistit poptávkové řízení ve věci 
zajištění pravidelné údržby, preven-
tivních prohlídek dveřních systémů v 
objektech objednatele a zatím smlou-
vu s firmou Besam neuzavírat. Termín:
15.05.2013 Odpovídá:Z. Hejna

Ing. Jaroslav Matička
starosta     

Pavel Nadrchal
místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Rozpočet města na rok 2013

Na posledním zastupitelstvu města byl 
schválen rozpočet města na rok 2013. 
Odhad příjmů byl nastaven na částku 
cca 76,5 mil korun a výdajová část se 
zastavila na částce cca 99 mil korun. 
Na první pohled by se mohlo zdát, že 
město utrácí víc, než bude jeho příjem. 
Není tomu tak!!! Již jsem o tomto pro 
laiky „účetním klamu“ psal v roce 2011. 
Rozdíl cca 22,5 milionů Kč tvoří městem 
ušetřené finance, které jsou na spořícím
účtu, a schválením rozpočtu na rok 2013 
se stávají součástí rozpočtu roku 2013 
ve stránce výdajové, aniž by musely být 
všechny utraceny. Část je vedena jako 
rezerva, část se stala součástí výdajů.

Město prostě do roku 2013 po započ-
tení všech plusů a mínusů vstoupilo s 
ušetřenými 22,5 miliony Kč. Jako každý 
rok největší část výdajů tvoří provoz-
ní výdaje města. To je například pro-
voz školek, školy, geriatrického centra, 
knihovny, služeb města. Dále se jedná 
o opravy cest, osvětlení města, příspěv-
ky na sport, kulturu a další a další tak, 
jak je uvedeno v rozpočtu. Stále se zvy-
šujícímu tlaku na ceny energií čelíme 
soutěžením o ceny plynu a elektřiny. V 
loňském roce jsme soutěžili dodavatele 
elektřiny i plynu. U elektřiny jsme do-
sáhli úspor téměř 20 % a u plynu 27 %. V 
letošním roce budeme nakupovat elek-
trickou energii na burze pro rok 2014.

Tam, kde je to rozumné a neohrozí to 
kvalitu poskytovaných služeb obča-
nům, snažíme se šetřit. Největší předpo-
kládanou položkou letošního rozpočtu 
je započetí rekonstrukce kulturního 
centra na víceúčelový sál, který by do 
Týniště měl přinést po dlouhých letech 
nic neřešících debat konečně moderní 
prostory pro rozličné kulturní aktivity. 
Další pozitivní informací je, že se příjem 
od státu do rozpočtu města vyvíjí zatím 
trochu lépe, než bylo předpokládáno. 
Snahou vedení města a zastupitelstva 
je udržet finance tak, aby bylo na rozvoj
i na údržbu stávajícího stavu. A je také 
naší snahou co nejméně využívat úvě-
ry.

Pavel Nadrchal
místostarosta
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Posedlost 

Napsat dnešní 
úvodník jsem 
docela dobu od-
kládal. Nic mě 
p ř e v r a t n é h o 
nenapadalo, ne-
nacházel jsem 
žádná omračující 
fakta ke sdělení 
světu. Jasně, je to 
nesmysl chtít vů-

bec něco takového najít. Termín uzávěr-
ky se ale přiblížil a jak to již bývá, náhoda 
přinesla i malý příběh v podobě možné-
ho tématu mého velkého komentáře. 
Vše se vlastně týká mé záliby, spíše pří-
mo opravdové posedlosti ve fotografo-
vání a sbírání dobových fotografií váza-
jících se k našemu městu. Před časem 
jsem na jedné internetové aukci objevil 
pro mě osobně opravdovou raritu. V se-
znamu však stálo pouze – Lokomotiva 
řady 475.301 někde u Týniště. Klikl jsem 
si na odkaz a nevěřil vlastním očím. Byl 

to snímek parní rychlíkové soupravy na 
letohradské trati, kde v pozadí stojí náš 
rodinný dům a hned vedle je vidět i dům 
Honzy Kouby. Prostě krásný úlovek, po 
kterém jsem hned sáhl. Fotografie je
vzadu i s popisem uvedeného data 9. 
října 1972. To byla naše vilka krátce do-
stavěná. Říkal jsem si při tom, jak bylo v 
době, kdy jsme před více jak deseti lety 
psali knihu o městě, složité sehnat jaký-
koliv snímek parní lokomotivy spojený 
s nějakou částí Týniště. Natož, abych na 
něm měl i rodný dům. Jedním slovem, 
nemyslitelné.
A jelikož jsem maniak a do těchto pokla-
dů naprostý blázen, hned jsem se s tím 
přátelům pochlubil na facebooku. No a 
právě prostřednictvím této sociální sítě 
se ke mně nedávno dostala kusá infor-
mace, že přes město projede 8. května 
asi v poledne historický parní vlak. Více 
tam nestálo. Jenže v našem spolku přá-
tel jsou účastny snad všechny potřebné 
profese, takže sehnat jednoho mladého 
vševědoucího výpravčího nebyl absolut-
ně problém. Samozřejmě, že věděl jako 

tradičně všechno a navíc tuto jízdu měl 
na minutku popsanou v jakémsi dráž-
ním itineráři, kterému jsem naprosto 
nerozuměl. Řeknu vám, divné šifry tam 
měli. Ale co nebylo zakódováno tajným 
jazykem ajzbóna, byl právě typ lokomo-
tivy a směr, kterým pojede. Čtyřistapět-
asedmdesátka pojede po letohradské 
trati. To mi stačilo. 
Chtěl jsem si po čtyřiceti letech udělat 
srovnávací snímek, totožný s oním histo-
rickým. Hned jsem se vydal najít místo, 
odkud neznámý fotograf záběr vyrobil, 
abych byl připraven, až mašina přifrčí. 
Ovšem ouha. Matka příroda mi mé nad-
šení překazila. Vegetace je dnes natolik 
bujará, že kontrafoto nelze vytvořit. A 
tak jsem nakonec ještě vybláznil sestře-
nici, která to s foťákem taky slušně válí, 
a nafotili jsme pár nostalgických snímků, 
které vám ve Zpravodaji představuje-
me. Uvnitř vydání najdete i text onoho 
Nejvyššího pana železničáře, ve kterém 
vám, milí čtenáři, alespoň několika věta-
mi přiblíží, jak si to tady přes nás hasila 
Šlechtična. A já zas přikládám zmiňova-
né foto z aukce, které mi udělalo oprav-
du klukovskou radost. Závěrem si mys-
lím se nabízí říci, že, kdo si hraje, nezlobí.  
A že je možné zůstat praštěným klukem, 
i když vám na dveře klepe padesátka.

Poznámka – Jelikož nevím, kdy se vám 
Zpravodaj dostane přesně do ruky, tak 
bych chtěl buď ještě na poslední chví-
li pozvat na 18. Mezinárodní swingový 
festival v pátek 31. května a k vodáren-
ské věži na IV.Týnišťské věžení v sobotu 
1. června. A pokud tyto řádky budete 
číst později a na festivalu i u věže jste 
byli, děkuji vám za vaši účast. Reportáž o 
obou akcích přineseme v červencovém 
vydání.

Libor Koldinský
šéfredaktor

MĚSTEM PROJELA ŠLECHTIČNA

ŽELEZNICE A PÁRA, NA VEKY NÁS SPÁJA 
- s takovým heslem vyjel ráno 8. května z 
Prahy Masarykova nádraží zvláštní parní 
vlak u příležitosti oslav státního svátku 
Dne vítězství. Sedmivozovou soupravu 
vedla lokomotiva řady 464.1, přezdíva-
ná Bulík nebo též Ušatá, a lokomotiva 

řady 475.1 známá jako Šlechtična. Vlak 
mířil přes Letohrad do Šumperka a dále 
pak až do slovenských Vrútek. Naším 
městem projel parní expres krátce před 
polednem. Stalo se tak téměř v utajení, 
ale přesto se podařilo díky železničním 
nadšencům tuto nevšední událost za-

znamenat na kamery i optikou fotoapa-
rátů a my si ji teď můžeme ve fotogalerii 
připomenout. Zbývá už jen domyslet 
si pronikavý zvuk lokomotivní píšťaly a 
dým, který nás na chvíli nutí zamhouřit 
oči a zadržet dech.          -šm-  
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

93 let František Chaloupka
90 let Marie Škopová
 Františka Zahradníková
85 let Marie Paděrová
 Růžena Šubrtová
 Jana Bohunková
80 let Marie Stříteská
 Zdeněk Pöschl
 Jaroslava Venclová
 Zdeněk Svoboda

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Katarína Gažiová (71)
Mária Petráňková (65)

Karel Toman (69)
Jan Václavek (71)

Marie Plašilová (86)
Karel Toman (69)

Jaroslav Kolář (63)

Štěpán Kříž
Lucie Marková

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

4. června uplyne 9 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný ta-
tínek, dědeček, pan Jiří Burkoň a 14. června to bude již 7 let, 
kdy nám navždy odešla milovaná maminka, babička, paní Věra 
Burkoňová. S nesmírnou úctou a láskou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou dcera Renata a vnoučata Honza a Leona

Upřímně děkuji za milé blahopřání a dárek, které mi předala 
jménem MÚ v Týništi nad Orlicí paní Matonohová a Šponaro-
vá. Dále sokolkám, kamarádkám a známým za přání a dárky k 
mým narozeninám. Vřelé díky. J. Marčíková

„Děkuji Městskému úřadu a  Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě p. Matonohové, za velice milou gratulaci, květiny a 
dárky k mým 70. narozeninám. Renata Čtvrtečková“

GERIATRICKÉ CENTRUM

Domov pro seniory v geriatrickém cen-
tru je sociální služba určená pro mladší 
seniory (65 – 80 let) a starší seniory (nad 
80 let), kteří nemají dostatek fyzických a 
psychických sil, potřebují trvalou pod-
poru druhé osoby a mají takové zdravot-
ní postižení, které jim brání i přes veš-
kerou pomoc rodiny a terénních služeb 
bezpečně žít v domácím prostředí.  Tato 
služba je pobytová, je poskytována ce-
loročně a nepřetržitě 24 hodin. Kapacita 
domova je 42 osob.
Možnost ubytování je v jednolůžkových 
(4 pokoje),  dvoulůžkových (12 pokojů) a 
vícelůžkových pokojích (4 pokoje).  

V domově pro seniory jsou poskytovány 
tyto základní činnosti:
• Poskytnutí ubytování (úklid, praní a 
drobné opravy ložního a osobního prá-
dla a ošacení, žehlení)
• Poskytnutí celodenní stravy odpovída-
jící věku, dietního stravování – normální 
strava, žlučníková dieta, diabetická stra-
va, mletá strava, mixovaná strava
• Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu (pomoc při obléká-
ní a svlékání včetně speciálních pomů-
cek, pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík, pomoc při vstávání z lůžka, ulehá-
ní, změně polohy, pomoc při podávání 
jídla a pití, pomoc při prostorové orien-
taci, samostatném pohybu ve vnitřním a 
vnějším prostoru)
• Pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygienu 
(pomoc při úkonech osobní hygieny, 
pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
pomoc při použití WC)
• Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím (podpora a pomoc při 

využívání běžně dostupných služeb a 
informačních zdrojů, pomoc při obno-
vení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
a pomoc a podpora při dalších aktivi-
tách podporujících sociální začleňování 
osob)
• Sociálně terapeutické činnosti (čin-
nosti, jejichž poskytování vede k rozvo-
ji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob
• Aktivizační činnosti (volnočasové a 
zájmové aktivity, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím, nácvik a upevňo-
vání motorických, psychických a sociál-
ních schopností a dovedností)
• Pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (pomoc při komunikaci ve-
doucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů)

Rozsah těchto činností je stanoven ve 
Smlouvě o poskytování sociálních slu-
žeb, kde si také senior stanovuje, co od 
služby očekává (svůj osobní cíl - přání).
 
Aby zájemce o tuto pobytovou službu 
mohl být přijat, musí mít podanou žá-
dost. Žádost o přijetí do domova je mož-
né vyzvednout v kanceláři GC nebo je k 
dispozici na našich webových stránkách 
www.gc-tyniste.cz. Nedílnou součástí 
žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním 
stavu žadatele.  Důležitým kritériem pro 
přijetí do domova je nepříznivá sociální 
situace (vážný zdravotní stav vyžadující 
24hodinovou péči, nemožnost návratu z 
LDN do domácího prostředí ani s podpo-
rou terénních služeb, apod.). Vzhledem k 

platnosti zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. není již možné podávat si 
žádost tzv. „ pro jistotu, až jednou bude 
potřeba“.   V současné době jsou takové 
žádosti odmítány, protože tito zájemci 
nesplňují kritéria cílové skupiny.     Zá-
jemcům o službu doporučuji osobní 
jednání v GC, kdy je probrána aktuální 
potřebnost nebo ne a dále nabídnuta 
možnost terénních či ambulantních slu-
žeb, které také poskytujeme (pečovatel-
ská služba, denní stacionář, ubytování v 
domě s pečovatelskou službou). 

Žádost zájemce, který splňuje kritéria, 
je evidována v seznamu žadatelů o při-
jetí do domova pro seniory. Žadatelé 
musí počítat s poměrně dlouhou čekací 
dobou.  Během této čekací doby dopo-
ručujeme, aby si žadatel vyřídil žádost 
o příspěvek na péči (není-li již přiznán). 
Přednostně jsou přijímány osoby z Týniš-
tě nad Orlicí a spádových obcí, z města 
Kostelce nad Orlicí a poté z ostatních lo-
kalit. V případě možnosti přijetí je žadatel 
kontaktován a navštíven v rámci sociál-
ního šetření pracovníky GC (vedoucí soc. 
pracovnicí a vedoucí sestrou).   Po přijetí 
seniora do domova nastává celkem ná-
ročné období (adaptační proces), kdy 
si klient zvyká na nové prostředí, nové 
spolubydlící, pracovníky, apod.  Obvyk-
le toto období trvá 1 – 2 měsíce.  Každý 
klient domova má svého individuálního 
pracovníka, který průběžně zpracovává 
tzv. individuální plán péče, kde je sta-
novena míra podpory (co zvládne klient 
sám, co s podporou druhé osoby, co ne-
zvládne), co má klient rád, jaké má zvyk-
losti apod. Klient za pobyt v domově pro 
seniory (strava, ubytování, služby)  hradí 
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KULTURNÍ POZVÁNKY

koncert
Pondělí 10. června, 18:00 hodin, sál ZUŠ

Poslední žákovský koncert žáků 
hudebního oboru 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ

Pondělí 17. června, 18:00 hodin, sál ZUŠ

Slavnostní koncert pro Mgr. Jiřího Nováka
Koncert věnovaný panu Novákovi za dlouholetou pedagogic-
kou činnost. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ       

Neděle 23. června, 16:00 hodin,  sál kulturního domu

Koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ 
ke Dni hudby
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ

Neděle 23. června, 6:00 – 10:00 hodin, areál  Bobkárna

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

výstavy
Pátek 7. června, 17:00 hodin, divadelní sál kulturního domu

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

divadlo

jiné akce
Neděle 2. června, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 16. června, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené

K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 30. června, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

měsíčně cca 9.000 Kč (dle typu ubytová-
ní a diety). Přiznaný příspěvek na péči 
také náleží v plné výši zařízení. Služby 
v domově zajišťují pracovníci sociálních 
služeb (tzv. přímá péče), instruktorky 
soc. služeb a všeobecné sestry (tzv. pří-
má péče). Dále také pracovníci technic-
kých provozů (úklid, prádelna, údržba) a 
administrativní pracovníci (ekonom, ře-
ditelka, vedoucí sestra, vedoucí soc. pra-
covnice). Stravovací firma pan J. Vlčka se
stará o celodenní jídlo.    

Snahou všech pracovníků je, aby se 
naši klienti cítili v domově dobře. Kla-
deme důraz na individuální přístup ke 
každému klientovi obsahující respekt, 
takt a porozumění. Vítáme, když se do 
péče o klienta zapojí jeho rodinní pří-
slušníci (např. doprovody na vyšetření, 
na vycházky, pomoc při krmení apod.).  
Vedle zdravotní a ošetřovatelské péče 
nabízíme našim klientům širokou na-
bídku volnočasových aktivit (pravidelné 
čtení, dílny, zpívání, klubová setkávání, 

reminiscence, muzikoterapie, mše a bo-
hoslužby, doprovody na vycházky či do 
města, výlety, zajištění kulturních akcí v 
GC apod.).  
 
Motivací a odměnou pro naše pracovní-
ky je spokojený klient a jeho blízcí. 
     
Petra Šimečková
vedoucí soc. pracovnice

Kosmetický salon *OLGA*
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803  (bý-

valá Porska)

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

Těší se na Vás Olga Fedrselová 
www.kosmetikaolga.cz 

Mobil : 728 513 002

PROGRAM SWINGOVÉHO FESTIVALU
změna programu vyhrazena

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

Big Band ZUŠ  – Humpolec | Tůmovo kvinteto ZUŠ Koste-
lec nad Orlicí | Sisa Feher Collaboration | Ondřej Kabrna 
Trio | Mladý týnišťský big band a ... Dasha a Jan Smigma-
tor

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

Black Buřiňos -  ZUŠ Týniště nad Orlicí | Voxtet | František 
Uhlíř PVC  Justin Echols Quartet (USA) | Golden Big Band 
Praha a Tomáš Savka
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

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

Sobota 8. 6. POHÁDKOVÝ LES
Start od MŠ Dub mezi 9.30 – 10.30. Po-
hodová procházka lesem, kde čekají 
pohádkové postavy s drobnými úkoly. 
Letos nebudou chybět princezny, lou-
pežníci, pan král, dvorní dámy, šípková 
Růženka s princem ani maková panenka. 
Cesta je vhodná i pro kočárky a určitě se 
bude líbit dětem do 10 let.

Koncem května byla ukončena většina zá-
jmových kroužků a ve Sluníčku se připra-
vujeme na letošní letní tábory. Provoz bude 
částečně omezen, potřebujete-li něco, ra-
ději se předem ozvěte na tel.:725435732.

Proběhlo...
V týnišťském Kulturním centru bylo ve 
čtvrtek 25. dubna od rána velmi živo. 
Svá závěrečná vystoupení zde měly ně-
které zájmové kroužky při DDM Sluníčko 
v Týništi nad Orlicí - divadelní skupina 
Poškoláci, divadelní přípravka Pididivy a 
zpívající Notička.

Pod vedením Jany Bahníkové kroužky 
pracovaly celý rok na velkém projektu 
muzikálového představení, který tento 
den předvedly dětem z mateřských, zá-
kladních i okolních škol a večer rodičům 
a veřejnosti. Celé představení se hrálo i 
zpívalo vždy naživo, děti zvládly vše bez 
playbacku. 
Jako první se diváci mohli podívat na 
dětskou operu Šípková Růženka, kterou 
podle předlohy pana Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře nacvičil kroužek Notič-
ka. Na jednoduché scéně byl dán pro-
stor především zpěvu, ale samozřejmě 
nechyběl ani kolovrátek, kolébka a další 
rekvizity.
Divadelní přípravka Pididivy je složená 
ze samých předškoláků a tak není divu, 
že si vybrali Šmouly. Každý v roli jiného 
modrého skřítka zvládl svoje repliky a 
dokonce i věděl, co kde má dělat. Gar-
gamela si zahrála vedoucí kroužku Jana 
Bahníková a v roli kocoura Azraela a tať-
ky Šmouly starší děti. Každopádně u di-

váků vyhráli Šmoulové svojí přirozeností 
a roztomilostí.
Hlavním programem byl pohádkový 
muzikál Princové jsou na draka, zpraco-
vaný na motivy stejnojmenné televizní 
pohádky. I tady se hrálo a zpívalo na 
živo. Kromě divadelní skupiny Poškoláci 
se na realizaci podílela taneční skupina 
Rosegirls, která doplnila tanečními cho-
reografiemi jednotlivé písničky a zapoji-
la do projektu čtyři věkové skupiny dětí, 
od 4 do 13 let. 
O den dříve byla první společná zkouška 
všech zúčastněných, která byla zároveň 
i generálkou. Čas po oba dny obětoval i 
zvukař Ladislav Dlab, který se Sluníčkem 
pravidelně spolupracuje. Díky pomoc-
níkům z řad táborových praktikantů v 
zákulisí a vzorné spolupráci s jednotlivý-
mi vedoucími tanečnic se vše zvládlo ke 
spokojenosti nejen režisérky Jany Bahní-
kové, ale poté i diváků.

Eva Jenčíková

INFORMATIVNÍ SCHŮZKY K TÁBORŮM

Pondělí 3. 6. 

17.00 – TANEČNÍ ROSEGIRLS
17.30 – TANEČNÍ ŘÍČKY

Středa 5. 6. 

17.30 – MADAGASKAR
18.00 – LETEM SVĚTEM
18.00 - STRAŠIDÝLKA
18.30 - PŘEŽITÍ

Čtvrtek 6. 6.  

17.30 – PAVLATOVKA
18.30 – ŠMOULÍ PIDIMIDI
19.00 – VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti
duben 2013

Dne 15.4.2013 v 08:37 hod. 
bylo přijato od zaměstnance 
Českých drah telefonické ozná-
mení, že v prostoru stojanů na 
jízdní kola nedaleko hlavní bu-
dovy nádraží ČD Týniště nad 
Orlicí se pohyboval podezřelý 
muž s pákovými nůžkami a 
nyní si jedno jízdní kolo odvá-
dí. Následně byl strážníkem v 
ulici Nádražní zadržen zmíněný 

podezřelý muž s jízdním kolem a nůžkami. Prověřením okolností 
bylo zjištěno, že jízdní kolo je jeho a důvodem počínání byla ztrá-
ta klíče od zámku. 
Dne 19.4.2013 v  10:15 hod. bylo přijato oznámení, že v suteré-
nu panelového domu na sídlišti Střed leží žena, která špatně ko-
munikuje a není schopna samostatného pohybu. Na místě bylo 
zjištěno, že příčinou počínání bylo požití alkoholu ve spojitosti 
s vážným onemocněním. Informováni a na místo byli přivoláni 
rodinní příslušníci, kteří zajistili následnou péči. 
Dne 22.4.2013 bylo v Týništi nad Orlicí, Křivicích a Rašovicích 
strážníky uskutečněno měření rychlosti vozidel, přičemž bylo 
zjištěno a řešeno do 30 případů překročení  povolené rychlosti. 

Dne 23.4.2013 v 17:15 hod. požádal operační důstojník Policie 
ČR o součinnost při řešení oznámení týkajícího se manželských 
neshod v ulici T. G. Masaryka. Situace byla na místě strážníkem 
zklidněna. 
Dne 24.4.2013 v 13:25 hod. bylo přijato oznámení, že v prostoru 
skladovací plochy Správy železniční dopravní cesty Hradec Králo-
vé, která se nachází na okraji města Týniště nad Orlicí, v blízkosti 
skladů firmy HP Tronic, se pohybují dva muži romské národnosti, 
kteří zde rozkopávají – poškozují štěrkové lože kolejí a zde nale-
zené železo si hodlají odvézt. V rámci následného zákroku byly 
ustanoveny osoby podezřelých mužů a po výzvě strážníka bylo 
vydáno odvezené železo. Po řádném zadokumentování případu 
bude věc jako přestupek proti majetku předána Komisi pro pro-
jednávání přestupků města Týniště nad Orlicí k projednání.
Dne 25.4.2013 v 17:54 hod. byla na základě žádosti Operačního 
důstojníka Hasičského záchranného sboru Rychnov nad Kněž-
nou strážníkem poskytnuta součinnost při ověření totožnosti 
žadatele o otevření bytu se zabouchnutými dveřmi.
Dne 25.4.2013 v 19:30 hod. po telefonickém upozornění spo-
luobčanů o výskytu srnce s poraněným předním během v centru 
města Týniště nad Orlicí byl strážníky proveden odchyt zvířete a 
ve spolupráci s veterinárním lékařem bylo zajištěno jeho ošetření 
a následná péče. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie

REKVALIFIKAČNÍ KURZ V MC RATOLEST

Mateřské centrum Ratolest v Týništi nad Orlicí pečuje nejen o dětičky ale i o jejich maminky. Důkazem toho je pořádaný rekvali-
fikační kurz „Základy podnikání“, jež úspěšně absolvovalo 8 maminek, a my jim tímto gratulujeme! Kurz proběhl v termínu od 3. 
do 24. 4. 2013 v Mateřském centru za spolupráce s občanským sdružením Šangri-lla, o.s. a Pomocné ruce, o.s. 
Maminky se v rámci kurzu seznámily s teorií marketingu, managementu, ekonomie, práva, účetnictví a  psychologie. Prakticky 
se zdokonalily v obsluze PC a vytvořily každá vlastní podnikatelský záměr. Věříme, že své nově nabyté zkušenosti a vědomosti 
uplatní v praxi a my jim v tomto  držíme palce! Děkujeme sdružení Šangri-lla a Pomocné ruce za jejich práci a snahu  pomoci 
osobám sociálně znevýhodněným  při hledání zaměstnání a těšíme se na další spolupráci. 

Hanka Prokopová
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

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

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

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

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

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

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna 13.6..

Herna 16:00 - 18:00hod.

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

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

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc červen 2013
Pohádkové téma měsíce: Pohádkový kolotoč

Další akce v červnu:
1.6. (So) Týnišťské VĚŽENÍ, prodej nejlepších BUCHET od maminek, pro rodiny: workshop – QUILLING a TEA BAG FOLDING, pro 
děti: soutěže i odměny
4.6. (Út) BESEDA s Mgr. E. Barabášovou na téma: Jaký přínos pro mě má RD a příprava a návrat do zaměstnání, beseda je v 
rámci projektu M_AANIMA (vzdělávání žen), od 11:00 hodin.
6.6. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: twistart a motanice + beseda „Finanční poradenství“.
13.6. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
13.6. (Čt) ODPOLEDNÍ tvořivá DÍLNA pro rodiny, od 16:00, téma: ZOO (výroba zvířátek z krabiček) a tvoření s křídami
15.6. (So) SOBOTNÍ společný výlet na MLÝN a POHÁDKOVÝ LES!
20.6. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00, téma: smalt a šperky v pryskyřici
26.6. (St) ZAHRADNÍ SLAVNOST – VYSTOUPENÍ kroužků MC Ratolest na zahradě + hry a opékaní buřtů

Plánujeme:
Koncert flétnistů v ZUŠ.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu 
celým srdcem, v kruhu přímých, v shro-
máždění.
Žalm 111,1

Bez chvály Boha není víra celistvá. Je jistě 
správné a dobré růst v Božím slovu, po-
užívat moudrost k napomínání sebe na-
vzájem. Vyjádření díků však povzbuzuje 
jak toho, kdo chválí, tak i toho, komu se 
chvály dostává. Jen člověk upřímného 
srdce může zaplesat nad Boží láskou, 
může se (nejen) ve svém nitru usmát a 
vřele zpívat. Člověk hanebný se neradu-
je nad dary našeho Pána. Společenství 
protkané Duchem svatým použije harfu, 
bubny, housle i ty nejmenší zvonečky 
k oslavě Stvořitele a jeho díla. Nezapo-
mínáme i my chválit našeho dobrého 
Boha za všechno, co od něho každý den 
dostáváme? Chvalme Pána i tehdy, když 

nám v uších zní známé přísloví „Člověk 
míní, Pán Bůh mění“.

Pane Bože, chceme se společně s tebou 
i s našimi sestrami a bratry radovat a já-
sat nad Tvým každodenním dobrodiním. 
Dej, ať svými chválami a úsměvem pro-
záříme všední dny naše i lidí kolem nás. 
Amen.

Píseň:
1. Chvaltež Nejmocnějšího, chvaltež Nej-
světějšího, jenž na výsostech sedí, na 
všechno jasně hledí, plný cti a velebnos-
ti; i z mocných skutků jeho, vidouc je dne 
každého, chvalte jej se vší vděčností.
2. Chvalte Boha, on je Pán, nejsvětějším 
budiž zván. Všude jeho moc je znát, co 
chce, musí se též stát. Chvalte Boha písní 
slavnou! Zvukem trub i píšťal hrou slaven 
buď, i citarou! Chválu pějte neúnavnou!

3. Chvalte Boha v nebesích, postrach 
nespravedlivých! Bubny hřmí a loutny 
zní, varhan příboj zaduní, housle, cimbál 
zvučí chválou! Všemu vládne Tvůrce náš, 
nad vším drží věčnou stráž. Vždy je naší 
pevnou skálou!
Píseň (Žalm) č. 150 z Evangelického 
zpěvníku (nápěv z r. 1562)

Srdečně zveme na shromáždění v červ-
nu 
(modlitebna Českobratrské církve evan-
gelické, ul. V. Opatrného 58):
9.6. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou
23.6. – od 10:30 h, bohoslužby s nedělní 
školou, od 16 h Zpívání rodin s dětmi

Připravil Jaroslav Matuška

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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(pokračování)
V roce 1990 je zvolen nový výbor organi-
zace, předsedou je zvolen MUDr. Vaník. 
Tradiční prvomájová výstava byla rozšíře-
na o expozici modelářů, akvaristů a výsta-
vu bonsaí. V tomto roce začíná organizace 
konat pravidelné trhy exotického ptactva, 
králíků, holubů a drůbeže, každou čtvrtou 
neděli v měsíci. V srpnu byl v prostorách 
areálu nákupní trh ovcí. V prosinci byla 
výstava holubů moravských pštrosů a 
celostátní výstava králíků Aljaška, Havana 
Durynský, bílopesíkatý a králíků tříslo-
vých. 
V roce 1991 pokračují pravidelné ptačí 
trhy každou čtvrtou neděli v měsíci. Je 
vybudován sklad materiálu pro usklad-
nění výstavních klecí a volier. Prvomájová 
výstava je opět doplněna expozicí mode-
lářů. Za dlouholetou práci byly předány 
diplomy přátelům Mazurovi, Horskému, 
Minaříkovi, Podolskému, Brandejsovi Al. 
st., Brandejsovi J., Kořízkovi, Rajchlovi a 
Končickému. V září je v prostorách areálu 
otevřena ordinace veterinárního lékaře 
MVDr. Hovorky. V říjnu se koná okresní 
soutěžní výstava organizací okresu Rych-
nov nad Kněžnou, v listopadu celostátní 
výstavy holubů českých bubláků, čejek a 
lysek, spolu s výstavou holubů masných 
plemen. V prosinci je tradiční výstava krá-
líků ALHADUBÍ a králíků tříslových. V zá-
věru roku opouští řady chovatelů dlouho-
letý člen a registrátor př. Rajchl. V areálu je 
zřízena prodejna akvaristiky s celodenním 
prodejem.

V roce 1992 je zvolen nový výbor, před-
sedou zůstává MUDr. Vaník. Organizace 
má 57 členů. Je zpracována dokumenta-
ce pro vybudování sklepa pro uskladňo-
vání surovin pro bufet. Tradičně probíhá 
prvomájová výstava, kde bylo vystaveno 
102 králíků, 68 holubů a 60 kusů drůbe-
že. Probíhají dále tradiční ptačí trhy. V říj-
nu až prosinci probíhá okresní soutěžní 
výstava, přehlídka holubů moravských 
pštrosů, speciální výstavy holubů českých 
bubláků, čejek a lysek, brněnských voláčů 
a králíků ALHADUBÍ. 
V lednu 1993 pořádá organizace prodej-
ní výstavu králíků, holubů a drůbeže, vý-
stavu východočeské pobočky chovatelů 
holubů moravských pštrosů. Koná se tra-
diční prvomájová výstava, v měsíci září ve 
spolupráci se ZO Třebechovice pod Ore-
bem výstava exotického ptactva. V říjnu 
a listopadu je okresní soutěžní výstava a 
speciální výstava českých bubláků, čejek a 
lysek, v prosinci výstava králíků ALHADU-
BÍ a speciální výstava holubů moravských 
pštrosů. MVDr. Hovorka zajišťuje pro čle-

ny ZO očkování králíků proti myxomatóze 
a králičímu moru. 
V roce 1994 je zvolen nový výbor ZO, 
předsedou se stává Jaroslav Uhnavý. Pro-
bíhá tradiční Memoriál J. Holického 30.4. 
a 1.5., kde bylo vystaveno 203 králíků, 
77 holubů a 22 volier drůbeže. V září je 
opět pořádána výstava exotického ptac-
tva, kde se přidávají i exotáři z Rychnova 
nad Kněžnou. V listopadu pak tradiční 
výstava českých bubláků, čejek a lysek, a 
soutěžní výstava mladých králíků, výletků 
holubů a mladé drůbeže okresu Rychnov 
nad Kněžnou. V prosinci probíhá tradiční 
výstava králíků ALHADUBÍ, a další týden 
nově výstava králíků činčila velká. V tom-
to roce byly vyrobeny klece a voliery pro 
exotické ptactvo. 
V roce 1995 má organizace 50 členů. V 
lednu je poprvé konána celostátní výstava 
králíků rexů, v únoru prodejní výstava. Ve-
terinární ordinaci přebírá MVDr. Minařík, 
který pro chovatele přednesl přednášku 
o nemocech zvířat v drobných chovech. 
Členové vyrábějí další klece pro výstavy 
ze zrušených klecí pro nosnice v Semech-
nici. V září je pořádána výstava exotů, spo-
jená s bodovací soutěží andulek. Je vypo-
vězena nájemní smlouva na restauraci p. 
Nedvědovi. Restauraci přebírá do nájmu 
p. Leoš Hlaváč. V listopadu se opět koná 
tradiční okresní soutěžní výstava, v pro-
sinci celostátní výstava králíků ALHADUBÍ 
a anglických strakáčů.

V lednu 1996 je opět pořádána celostát-
ní výstava králíků rexů, kde je vystaveno 
560 ks těchto králíků. Prodejní výstava 
králíků proběhla v únoru. V tomto měsí-
ci na členské schůzi přednesl dr. Minařík 
přednášku o nemocech holubů a drůbe-
že. Na tradičním memoriálu J. Holického 
1.5. je vystaveno 257 králíků, 55 holubů a 
22 volier drůbeže. Počátkem roku končí 
akvaristická prodejna v prostorách areá-
lu. V místnosti byla ponechána ukázková 
akvária, o které se stará př. J. Bubeník. V 
září se konala výstava exotického ptactva 
a okresní soutěžní výstava. V listopadu 
proběhla celostátní výstava holubů čes-
kých bubláků, čejek a lysek, spolu s výsta-
vou holubů brněnských voláčů. V prosinci 
se konají výstavy králíků ALHADUBÍ a čin-
čil velkých.
V roce 1997 se konají dále pravidelné pta-
čí trhy, které si získávají stále větší oblibu. 
Na jejich organizaci má velký podíl př. V. 
Hromek. Dále byl 1.5. tradiční memoriál J. 
Holického, v září oblastní výstava exotic-
kého ptactva. V listopadu tradičně okres-
ní soutěžní výstava, v prosinci výstava 
králíků ALHADUBÍ, tříslových a anglických 

strakáčů, holubů českých bubláků, čejek a 
lysek, nově výstava králíků stříbřitých ma-
lých. Zároveň začíná intenzivní příprava 
na celostátní výstavu mladých králíků v 
příštím roce.
Rok 1998 probíhá od počátku v přípra-
vách na celostátní výstavu mladých krá-
líků Je zvolen výbor ZO, předsedou je 
MUDr. J. Vaník. 1.5. probíhá tradiční Me-
moriál J.Holického. Začátkem září se koná 
v Týništi celostátní výstava mladých králí-
ků. Na přípravě výstavy se podílejí kromě 
chovatelů z Týniště ještě chovatelské or-
ganizace z okolí - Rychnova, Třebechovic, 
Dobrušky, dále Základní školy v Týništi a 
Střední zemědělské školy v Kostelci nad 
Orlicí. Na výstavě bylo vystaveno 4041 
králíků. Bohužel výstavě nepřálo poča-
sí, takže návštěvnost byla menší, než se 
očekávalo. Po stránce organizační byla 
výstava zvládnuta dobře, což hodnotili i 
vystavující chovatelé a posuzovatelé. Dále 
probíhají tradiční ptačí trhy, a v prosinci 
výstavy králíků ALHADUBÍ a činčily velké. 
V roce 1999 v lednu probíhají celostátní 
výstavy králíků rexů a králíků beranů a 
německých obrovitých strakáčů. V březnu 
a dubnu probíhají brigády na opravu vý-
stavních klecí. Tradiční Memoriál J. 
Holického opět přivítal mnoho návštěv-
níků. V listopadu probíhají výstavy králíků 
ALHADUBÍ a činčily velké. V tomto roce 
je zastřešen prostor mezi halami, a cho-
vatelé mají k dispozici další zastřešený 
prostor. 

V roce 2000 se koná tradiční prvomájový 
Memoriál J. Holického. Největší událos-
tí bylo ptačí safari, kdy v jedné hale bylo 
volně vypuštěno exotické ptactvo, od 
velkých papoušků až po exotickou dro-
botinu. V hale proběhly terénní úpravy, 
instalovány stromy a keře, tekl tam potů-
ček, ve kterém se exoti rádi koupali. Bylo 
zajímavé, jak jednotlivé druhy exotů na-
večer obsadily v hejnu společně stromy. 
Pozornost návštěvníků také poutali ocho-
čení papoušci kakadu, kteří si chodili pro 
oříšky a sedali návštěvníkům na ruce. To 
byla pochopitelně atrakce pro děti. Pes-
trost zvyšovaly i veverky burunduci. Jen 
pro zajímavost - pro instalaci bylo nutné 
přemístit 3,5 tuny materiálu.
V listopadu a prosinci proběhly speciální 
výstavy králíků ALHADUIBÍ, tříslových a 
činčil velkých. V závěru roku byl v hale A 
konán 1. chovatelský ples s pěknou ná-
vštěvností.

Pokračování příště.

MUDr. Jan Vaník

CHOVATELÉ SLAVÍ 100 LET
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DIVADELNÍ SOUBOR TEMNO SLAVÍ 15 LET 

Třetí hrou, kterou jsme divákům předvedli, 
byl satirický kabaret Kostlivec v silonkách. 
V mnohém ohledu, pro nás, zlomová hra. 
Zlomová v tom, že to byla naše první spo-
lupráce s dramatikem a scénáristou Da-
videm Drábkem. A díky Kostlivci vzniklo 
mezi námi a Davidem pouto, kterého se 
nechceme pustit. Máme rádi jeho hry, 
jeho pohled na svět, na špatnosti života. 
Hry plné smíchu a smutku zároveň.
Kostlivec v silonkách je hořký kabaret z 
prostředí televizního studia. Tématem 
je vliv médií na lidi i celou společnost a 
jejich neschopnost samostatného uvažo-
vání, až se stávají bezduchými kostlivci.
Kostlivec v bufetu (v originále Kostlivec - 
vzkříšení) měl u nás premiéru v roce 2003. 
S chutí jsme se pustili do pokračování 
„kostliveckého kabaretu“ se všemi jeho 
absurdními hrdiny, kde televizní stanici (a 
potažmo celou zemi) už nadobro ovládli 
kostlivci...

Máme spoustu krásných divadelních her 
a jejich slavné věty. Například „Být, či ne-
být“ (Hamlet) nebo „Království za koně“ 
(Richard III). Ale nejslavnější věta mezi 
temňáky je „Jdu tam“ (Kostlivec v bufe-
tu). A jak k tomu došlo? Ke konci hry byla 
poměrně hromadná scéna. Lidi se střídali 
na jevišti, řekli svoji repliku a zase odešli, 

aby se za chvíli znovu vrátili s další větou. 
A najednou: Nic. Kdo má co říct? Kdo má 
přijít? Jak je to dál? Obyčejné okno. My 
tomu vznešeně říkáme dramatická pau-
za. Vzhledem k tomu, že nemáme nápo-
vědu, musíme se z toho vždycky nějak 
dostat sami. Takže lidi na scéně se potili, 
nevěděli jak dál. Lidi za scénou se potili, 
nevěděli jak dál. Situaci zachránil Jirka 
Novák se svojí replikou: „Příjem. Ano? Ale 
- rozkaz. Provedu. Přepínám. Jdu tam!“

Ale v tu chvíli bylo zle. Všem to totiž na-
skočilo a zjistili, že Jirka přeskočil několik 
stran textu, několik dialogů a divadlo zkrá-
til o několik minut. Ale to už nejde vrátit. 
Musíte jet dál. Nevyslovené už nevyslovit 
a nezahrané nezahrát. Ti, co si mysleli, že 
mají čas, než přijde jejich scéna, se horeč-
ně začali chystat v zákulisí, dooblékali v 
běhu kostýmy, sháněli rekvizity a schvá-
cení vběhli na scénu, aby divadlo dotáhli 
do zdárného konce.

Od té doby používáme „Jdu tam“ pokaž-
dé, když nevíme jak dál anebo když chce-
me něco rázně ukončit. Takže pro dnešek 
„Jdu tam“ a příště si připomeneme hru 
Meresjev.

Eva Bartošová

Třetí hra: Kostlivec v bufetu
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KONTEJNERY NA TEXTIL A OBUV

Konec vyhazování šatstva, textilu a 
obnošené obuvi do popelnic 

Každý z nás vyprodukuje ročně nějaké množství starého šat-
stva a jiných textilních výrobků. Tento odpad končí většinou v 
popelnicích na směsný komunální odpad, v horším případě v 
lese nebo na okraji silnic.
V poslední době se objevilo v ČR několik firem, které nabízejí
spolupráci ve sběru nepotřebných oděvů, textilu a obuvi. Měs-

to Týniště nad Orlicí uzavřelo s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.,
se sídlem ve Stráži nad Nisou, smlouvu na přistavení speciál-
ních kontejnerů. Tato firma nabídla nejvýhodnější podmínky.
Jak jste již mohli zaregistrovat, byly ve městě rozmístěny čtyři 
speciální kontejnery, a to na sídlišti U Dubu (před prodejnou 
potravin), na sídlišti Střed, u podchodu u závor a vedle bytové-
ho domu u geriatrického centra. Tato místa byla vybrána, aby 
spádově pokryla převážnou část města.

• Co je možno do kontejneru odložit?
Použitý a nepotřebný textil jako je ošacení, ložní prádlo, zá-
clony, bytový textil, ručníky, ubrusy, ale také spárovanou obuv 
– zabalené do igelitových tašek nebo pytlů.
• Co do kontejnerů nepatří?
Koberce, matrace, molitan, znečištěné a mokré textilie a samo-
zřejmě jiné druhy odpadů.

• Jaké využití sesbírané textilie a obuv mají?
Oděvy, textilie a obuv jsou po svozu ve firmě přetříděny a z
95 % recyklovány. Největší podíl je využit na výrobu čistících 
tkanin, geotextilií a čistících plachetek. Kvalitní kusy oblečení 
a obuvi jsou využívány pro charitu a na obecně prospěšnou 
činnost. Pouhých 5 % nevyužitelných posbíraných odpadů je 
využito i jako alternativní palivo.

Instalací uvedených kontejnerů byla dána občanům další 
možnost pro třídění odpadů. Odevzdáním vašeho nepotřeb-
ného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu 
druhý život. My pro vás vytváříme podmínky pro možnost tří-
dění odpadů, ale bez vašeho pochopení a spolupráce ztrácejí 
tyto aktivity efekt. Proto touto cestou znovu vyzýváme „TŘIĎTE 
ODPADY, ŠETŘÍTE TÍM I VLASTNÍ KAPSU“.

Josef Urbánek,
za odpadové hospodářství města

KŘIVICE ANEB JAK TO BYLO PŘED 100 LETY

Zmizelý křivický svět
Je dnes – ve věku praček, ledniček, aut, 
letadel, televizí a dalších vymožeností 
– život dětí bohatší a hezčí? Těžko říct, 
protože bohatství a krása jsou pojmy 
velmi relativní. Sám vzpomínám na svá 
dětská léta před první světovou válkou v 
Křivicích jako na něco tak krásného, že se 
tomu později nic na světě nevyrovnalo. A 
přece jsme neměli nic z dnešních vymo-
žeností. A hračky, kterých mají nyní děti 
doma desítky a stovky? Pro mne bylo ura-
žené ucho od hliněného hrnce koněm, z 
hadru provázkem svázaná mičuda, jedna 
brusle na dřevěném prkénku, „tyčkrle“ z 
kousku dřeva a dřevěná „palestra“.
A co bylo těšení na Vánoce, Velikonoce, 
Boží tělo či posvícení! Takové hry v „Bor-

kách“ či na Křivině? Nejlepší z nich byla 
na Šolína a četníky (Šolín byl u nás něco 
jako křivický Jánošík nebo Robin Hood, ač 
o těchto dvou jsme neměli ani tušení).
Každé období mělo svou krásu. Probou-
zející se jaro s prvními podléškami na 
Křivině, horké léto s koupáním v „druž-
stevňáku“ tehdy ještě opravdu udržova-
ném, podzim vonící pálenou bramboro-
vou natí i zima s klouzačkami. A mezitím 
pro křivické děti nenávratně už zmizelé 
atrakce. Třeba takový sirkař, nebo Adol-
fek Macháčků, či honci husí ...

Josef Kubec

Foto z archivu Libora Koldinského: Jedi-
né dochované foto pytláka Šolína
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PRO PODPORU ŠTĚSTÍ POŽEHNALI JEDNÉ STOPĚ

Tradiční motorkářská mše za bezpečnou 
motosezonu 2013 se sloužila 11. května 
v kostele svatého Mikuláše v Týništi nad 
Orlicí. 

Zdánlivě neslučitelné světy motorkářů a 
křesťanů se začaly sbližovat ve městě na 
soutoku Orlic asi před pěti lety. Začátku 
sezony se milovníci jedné stopy kaž-
doročně nemohou dočkat. I když jsou 
motorkáři v povědomí každého partou 
tvrdých chlapíků, tak i oni vědí, že ži-
vot mají jenom jeden a valná většina si 
jej považuje. Přestože nejsou nijak pře-
hnaně pověrčiví, pořádají dostaveníčka, 
na kterých to své štěstíčko podporují. 
Jedním takovým bylo i sobotní tradiční 
požehnání silným „Božím strojům“ v tý-
nišťském kostele. 
Ráno bylo po propršené noci pořád za-
mračené a vypadalo to, že účast nebude 
velká. Prostor na náměstí se však vcelku 

rychle začal plnit nejen diváky, ale i sa-
motnými účastníky v kožených kombi-
nézách na nablýskaných motocyklech. 
Přijelo přibližně 150 strojů různých zna-
ček i kubatur. „Než se otevře plná sezona 
ježdění, beru tento obřad už několik let 
jako samozřejmost,“ řekl Martin, který 
přijel na sraz od Mělníka. „Byl jsem tady 
již loni, tak jsem si to velice rád zopako-
val, přestože celou cestu sem pršelo,“ 
dodal s úsměvem. „Nechám si motorku 
posvětit, ať se s ní letos pokud možno 
neválím po silnicích,“ řekl kostelecký 
motorkář Zdeněk ještě před zahájením 
v kostele.

Drsní chlapíci a Slovo Boží

Mši sloužil místní páter Ivan Havlíček zná-
mý svým moderním pojetím života. „Vě-
řící i nevěřící mají jedno společné. Naše 
cesta životem jednou skončí,“ zdůraznil 

farář v průběhu obřadu, který je veden 
i za kamarády, kteří na ně hledí již z mo-
torkářského nebe. Letošní mši dle svých 
slov pojal jako klidnou, odlišnou od 
předcházejících čtyř, kdy chrám rozezní-
valy tóny rockové kapely. Přestože před 
kostelem byla motorkářská společnost 
hlučná a rozjařená, bohoslužbu všichni 
brali vážně. V chrámu při modlitbách i 
kázání vládl klid, který jen občas narušo-
valo tiché vrzání páteřních chráničů, ko-
žených bund a pevných motorkářských 
bot. Závěrem kázání zaburácel kostelem 
nabroušený zvuk silného motoru a tím 
důstojný akt v chrámu skončil. „Víte, že 
ani nevím, jestli motorkáři mají nějakého 
patrona? Samozřejmě nad všemi moto-
risty bdí svatý Kryštof, ale jestli motorká-
ři mají nějakého svého vlastního svatého 
extra, to fakt nevím,“ přiznala motorkář-
ka Daniela, která přijela z Náchoda. 
„Nyní pokropím svěcenou vodou všech-
ny ty krásné stroje, které jste sem dovez-
li, nebo přesněji řečeno stroje, které sem 
dovezly vás,“ řekl s humorem farář Hav-
líček, který prošel před kostelem mezi 
motocykly a každému zvlášť požehnal, 
aby jeho majitel i on byli na cestách 
ochráněni před havárií. „Jezdím po vel-
kých srazech po celé Evropě a všude se 
podobné akce odehrávají. Motorkáři je 
mají jako svůj každoroční potřebný ritu-
ál. Já sám je vnímám jen kladně. Lidé při 
nich často na motorkáře změní svůj ná-
zor a poznají, že jsou přátelští. Tuto tradi-
ci je potřeba šířit dál,“ zhodnotil konání 
asi šedesátiletý usměvavý vousáč sedící 
na chopperu. 

Text a foto: Libor Koldinský – fotogalerii 
naleznete na zadní straně obálky

ČARODĚJNICKÝ REJ V PETROVICÍCH

Dne 27. dubna 2013 se konalo tradiční pálení čarodějnic. Akce 
byla doplněna soutěží o nejkrásnější   čarodějnici v různých vě-
kových kategoriích. Hodnotila se jak propracovanost a originalita 
kostýmu, tak i um jízdy na koštěti, jak se u správné čarodějnice, 
popřípadě u čaroděje patří.  Za věcné dary můžeme poděkovat 
hlavnímu sponzorovi pojišťovně Generali. Akce se setkala s vel-
kým úspěchem díky pěknému počasí a zajímavému programu, 
nejen pro děti. Jako každý rok, po zapálení ohně a nějaké té dob-
rotě z grilu, pokračovala zábava s tancem do večerních hodin. Za 
hojnou účast děkuje pořadatel Sportovní klub Petrovice.

Jan Hašek
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TÉMA: SILNICE PŘES MOSTY DO ALBRECHTIC

Silnice přes mosty zůstává terčem zájmu i kritiky. O dalších 
krocích v nápravě stavu a bezpečnosti kolem frekventované 
komunikace hovořil šéfredaktor Zpravodaje se starostou obce 
Jaromírem Kratěnou.

Příčinou postupné zkázy důležité spojovací komunikace jsou 
nejen přírodní vlivy. Přispívá k tomu i nadměrná doprava, velmi 
často projíždějící kamiony, které sem mají zákaz vjezdu. Přes-
to si cestu tudy výhodně zkracují. Jde o letitou problematiku, 
která dělá vrásky i dopravní policii. Vozovka je úzká, hrozí zde 
vzhledem k tomu každou chvíli dopravní nehoda. Značný po-
hyb chodců i cyklistů toto nebezpečí jen umocňuje. Nedávno 
správa silnic opravila nejkritičtější místo, kde hrozilo sesunutí 
části mostku a rozpad vozovky. Starosta Albrechtic nad Orlicí 
Jaromír Kratěna poskytl rozhovor k aktuální situaci.

Co říkají občané Albrechtic na stav silnice?
Silnice mezi Albrechticemi a Týništěm je pro svůj technický 
stav a intenzivní dopravu dlouhodobě terčem oprávněné kri-
tiky většiny občanů Albrechtic.

Co je zejména předmětem jejich kritiky?
Nejvíce připomínek je cíleno na nevyhovující technický stav 
povrchu vozovky. Ten je plný výtluků, podélných i příčných 
trhlin a na mnoha místech se sesouvá nezpevněná krajnice. V 
kombinaci s množstvím projíždějících aut je chůze nebo jízda 
na kole velkým dobrodružstvím pro mladé natož seniory.

Jak se staví obec ke zlepšení situace?
Pro pěší a cyklisty připravujeme stavbu cyklochodníku. V sou-
časné době je vydáno územní rozhodnutí a intenzivně se pra-
cuje na dokumentaci ke stavebnímu řízení. Předpokládáme, 
že povolení ke stavbě získáme do konce srpna 2013 a od září 
bychom rádi stavěli. Do konce roku by měl být chodník v pro-
vozu. Tím vyřešíme nejpalčivější problém, bezpečnost chodců 
a cyklistů.

Spolupracujete s okolními starosty na zlepšení stavu pro 
řidiče?
Pro motoristy toho mnoho udělat nemůžeme, protože silnice 
je v majetku Královéhradeckého kraje. Přesto se snažíme ve 
spolupráci se starostou Týniště nad Orlicí Ing. Matičkou sou-
stavně kraj upozorňovat na zhoršující se stav vozovky i mos-

tů. 

Zabývá se kraj vašimi připomínkami?
S příchodem pana Ing. Karla Janečka do funkce náměstka 
hejtmana pro dopravu se situace výrazně zlepšila. V únoru 
jsme jím byli spolu s kolegou Matičkou pozváni na jednání, 
kde jsme hledali společně řešení tohoto problému. Výsledkem 
je příslib pana náměstka, že ještě v letošním roce budou za-
hájeny práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci této 
silnice v úseku mezi kruhovou křižovatkou v Týništi a vjezdem 
do Albrechtic. Je to první reálný krok ke skutečnému řešení to-
hoto problematického úseku. Uvidíme, jak rychle se jej podaří 
zrealizovat. Potom musí následovat kroky další, stavební po-
volení a hledání financí na stavbu.

V čem by konkrétně spočívala rekonstrukce silnice?
Od kruhové křižovatky na obchvatu Týniště by se nová silnice 
stáčela přes řeku ve větším oblouku. Byl by vybudován nový 
most přes Orlici. Za tímto účelem již kraj vykoupil patřičné po-
zemky na místě zbourané koželužny. Dále by rekonstruovaná 
silnice přibližně kopírovala současnou trasu k Albrechticím. 
Stávající mosty by byly nahrazeny novými s dostatečnou pro-
pustností povodňových vod i lepšími rozměrovými paramet-
ry.

V jakém časovém horizontu si myslíte, že by se rekonstruk-
ce silnice mohla realizovat?
To je těžká otázka. Osobně si myslím, že ne dříve než za pět let. 
Uvidíme, jak rychle bude hotová stavební dokumentace a kdy 
budou vydána patřičná povolení ke stavbě. Potom to již bude 
„pouze“ otázka peněz.

Libor Koldinský

Starosta Albrechtic: „Do konce roku vyřešíme bezpečnost chodců“



Vážení čtenáři, v tomto vydání si máte 
možnost přečíst rozhovor s živnostníkem, 
který chápe, jak ke své živnosti přistupovat 
- s láskou, ochotou, vstřícností, ale i poko-
rou. Tyto vlastnosti jsou obzvlášť v dnešní 
náročné době k podnikání velmi důležité. 
Dnes, kdy jsou si lidé spíš dál než blíž, nabí-
zí Kadeřnictví Jaroslavy Ullwerové místo, 
kde vládne pohoda. Za dobu, co paní Ul-
lwerovou znám, jsem ji neviděla jinak než 
s úsměvem na tváři. Svou pozitivní energii 
přenáší během stříhání i na své zákazníky. 
Jistě má i paní Ullwerová starosti a trápení, 
ale v práci je vždy profesionálem, který na 
sobě nedává nepohodu znát a naopak vy-
slechne „bolesti“ druhých.

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU
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Co konkrétně zákazníkům můžete na-
bídnout? 

Nabízím kadeřnické služby, a to pro celé 
rodiny. Za léta, po která vedu svou pra-
xi, jsem zjistila, že nejvíce ocení v dneš-
ní uspěchané době zákazníci to, když 
mohou přijít jako celá rodina. Já si na ně 
vyčlením určitý čas a oni pak odcházejí 
všichni upraveni tak, jak si přáli. Nejsou 
určené hodiny pro muže, ženy, děti. 
Muži a děti ke mně mohou zavítat přes 
den, a pokud se jedná o jednoduché 
střihy, vždy najdu několik minut, kdy se 
jim mohu bez objednání věnovat. Kro-
mě klasického programu nabízím také 
svatební a společenské účesy ať už do 
tanečních nebo na plesy.

Jak se Vám podniká v dnešní době a 
jak se podniká v Týništi?

Moji zákazníci naštěstí neubyli, ale ome-
zili četnost návštěv a pečlivěji vybírají 
služby. Vyhledávají levnější varianty a 
ustupují od dražších procedur. V Týništi 
ubývá pracovních příležitostí, lidé do-
jíždějí za prací a i když je moje pracovní 
doba velmi přizpůsobivá, v podvečer už 
nemají kolikrát chuť vycházet ze svých 
domovů, aby podnikli „zkrášlovací pro-
cesy“. Na druhou stranu mám i věrné zá-
kaznice, které i když už nebydlí v Týništi, 
raději sladí svůj program tak, aby se ke 
mně objednaly například na sobotu od-
poledne, než by zašly do jiného kadeř-
nictví. Toho si velmi vážím a těší mě to. V 
Týništi se mi podniká dobře, mám stálou 
klientelu - jsou to převážně příjemní lidé, 
takže můžu s klidem říci, že moje práce je 
stále i mým koníčkem. Během návštěvy 

mého kadeřnického salonu ze sebe zá-
kazníci „shodí nejen vlasy, ale vypovídají 
se i z toho, co je právě trápí“. Dá se říci, že 
odcházejí opravdu „s lehčí hlavou“. 

Oplácí něčím městu a okolí, potažmo 
zákazníkům Váš kadeřnický salon? 

Pravidelně před vystoupením a před 
přehlídkou mažoretek Týnek všechna 
účinkující děvčata češu. Když mají vy-
stoupení mimo město, tak jezdím s nimi. 
Tuto službu zajišťuji bezplatně. Češu i 
tanečnice v divadle z oboru scénického 
tance.

„Kdyby se lidem daly s vlasy 
ustřihnout i jejich problémy, 
byla bych největší boháč na 
světě!“

Jaroslava Ullwerová

Může se v dnešní době počítačů - ná-
kup přes internet - uživit člověk i když 
prodej po internetu nenabízí? Vyža-
dují po vás zákazníci (klienti) vznik 
webových stránek?

Moje profese není naštěstí na internetu 
závislá a ani by to nešlo. Takže internet 
nepoužívám. Nemusím se prezentovat 
na webových stránkách, o mně si řeknou 
zákaznice mezi sebou a to je ta nejlepší 
prezentace.

Jsou pro Vás přání a požadavky zá-
kazníků popudem k rozšiřování svých 
služeb či nabídky výrobků? 

Určitě ano. Každý rok se účastním mi-
nimálně čtyř školení, co se týče nových 
střihů, barev, trendů a snažím se zákaz-
níkům v jejich přáních vyhovět. Pokud 
mají ale přání, jež se neslučují s tím, co 
by měl zákazník mít či nosit na hlavě, 
snažím se také poradit a požadavky na-
směrovat správným směrem. Nabízím i 
vlasovou kosmetiku a i v této oblasti se 
zajímám o novinky, které pak nabízím k 
prodeji.  Používám profesionální vlaso-
vou kosmetiku Wella. 

Nabízíte nějaké nadstandardní služ-
by, které k Vám klientelu přitahují?

Jistě, nabízím v rámci jednoho měsíce 
každé šesté stříhání zdarma (paní Ullwe-
rová má opět ten svůj šibalský úsměv na 
tváři). Ne ale teď vážně. Myslím, že nejvíc 
si lidé váží ochoty, vstřícnosti a i určité 
skromnosti a to jsou vlastnosti, kvůli kte-
rým se ke mně vracejí. Já jsem ráda i za 
málo a netrápím se tím, že nejsem napří-
klad majitelkou luxusního auta. Stojím 
nohama pevně na zemi a jsem ráda za 
to, co je. Hřeje mě pocit, že lidem pomá-
hám. I když je to někdy práce vyčerpá-
vající, vždy se na své zákazníky těším. 
Kdyby se lidem daly s vlasy ustřihnout 
i jejich problémy, byla bych největší bo-
háč na světě krize nekrize.

Paní Ullwerová se těší, milí čtenáři, i na 
vás, takže neváhejte a na své „zkrášlovací 
hodiny s terapií“ se směle objednávejte 
na tel. čísle 775 374 973. Adresa provo-
zovny je V Sítinách 34, Týniště nad Orlicí.

„Děkuji za milé povídání a výbornou bá-
bovku, přijdu zas.....“. Jitka Mašková
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TANEČNÍ SKUPINA SMOT

Na podzim roku 2012 se trenérka našich dětí 
Jiřina Bednářová z taneční skupiny SMOT Tý-
niště n. O. rozhodla, že přihlásí tři choreogra-
fie  různých věkových kategorií do 6. ročníku
celorepublikově vyhlášené soutěže O taneč-
ní skupinu roku vedle každoročně úspěšně 
absolvovaných regionálních soutěží jako O 
rychnovský pohárek, O hronovské jablíč-
ko atd. Předem jsme věděli, že konkurence 
bude obrovská, ale za pokus a zkušenost to 
stálo. První, regionální kolo (celkem jich pro-
běhlo 7) jsme s našimi dětmi navštívili v břez-
nu 2013  Chrudim. Všechny tři freestylové 
choreografie soutěžily v rámci základní ligy
ve věkové kategorii baby děti s vystoupením 
Šmoulinky a klouzačka (4 -7 let), děti -  Poho-
dička u rybníčka (8 -11 let) a juniorky – Co-
lourdisco show (12-15 let). Vítězství se všemi 
třemi choreografiemi znamenalo postup do
dalšího kola na mistrovství Čech a stále silněj-
ší touhu být dokonalejší. Tato obrovská moti-
vace zahnala i chmury nad nutností vstávat 
v den odjezdu na mistrovství Čech ráno ve 
4 hodiny a dostat se včas společným auto-
busem do  Prahy k registraci, aby mohli naši 
tanečníci opět ukázat, co je baví a co umějí. 
V rámci mistrovství Čech bylo vybíráno ze 
stále silnější konkurence, z každé kategorie 7 
postupujících na mistrovství Čech a Moravy 
do Prahy. Sami my rodičové jsme byli v úža-
su, co existuje tanečních skupin a zároveň 
obdivovali porotu, co vše musela do pozd-
ních nočních hodin zhlédnout. Neuvěřitelné 
se stalo skutečností a dvě kategorie baby 
děti a děti se dostaly do samého finále (byly
mezi 7 postupujícími). Choreografie Junio-
rek colourdisco show i přes svou preciznost, 
kterou obdivuje i laik, bohužel nepostoupila. 
Pro náročnost soutěže a již zmíněnou silnou 
konkurenci baby děti následující kolo v Praze 
také neabsolvovaly, i když byly znovu připra-
vené na brzké ranní vstávání a taneční „boj“ 

na parketu ve vyprodané sportovní hale. 
Děti s vystoupení Pohodička u rybníčka tedy 
vyrazily směr Praha v květnu, kde chtěly ob-
hájit své taneční umění, vybaveni kulisami, 
trémou a odhodláním. Na první tři místa v 
republice žabičky nedosáhly, ale předvedly, 
kam až se dostane šikovnost odhodlaných 
dětí z malého městečka Týniště.

Ve všech soutěžních kolech měly děti v hle-
dišti aplaudující, nadšené a dojaté rodiče, 
babičky,dědy a známé vedle  nezávislých 
fandících diváků.

Účast v samém finále považujeme za velký
úspěch i reprezentaci města Týniště n.O.. 
Chtěla bych poděkovat zkušené trenérce za 
odvedenou práci a trpělivost, dětem za pilo-
vání choreografií, kdy vidí, že chuť přinesla i
nějaké to „ovoce“ kromě propocených dre-

sů a v neposlední řadě trpělivým rodičům 
za podporu celé akce nejen finanční, ale i
morální, neboť tato soutěž zasáhla do cho-
du nejedné rodiny. Byla to pro nás zajímavá 
zkušenost a zážitek a proto vzkaz od dětí i 
trenérky: „Přijďte  mezi naše stávající členy 
SMOTu, ať zažijete něco podobného, pokud 
vás tanec baví a jdete si za svým...“
Pokud se i vy, milí čtenáři, chcete podívat na 
jejich dovednosti, každoročně je můžete vi-
dět v rámci vlastního jarního či zimního před-
stavení v kulturním sále města Týniště nebo 
vám rády přijdou zatančit během plesové se-
zony. A jelikož tato organizace funguje jako 
bezpříspěvková, uvítáme my rodiče vedle 
našeho „sponzorství“ dalšího sponzora, který 
by přispěl na zdokonalování přípravy dětí na 
soutěže a propagaci města.

Marcela Prausová

LITERÁRNÍ PARNAS

KC Týniště nad Orlicí, DS Jirásek – skupina 
Temno Týniště nad Orlicí

vyhlašujÍ v rámci Týnišťského divadelní-
ho 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, pou-
ze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé 
práce a k nim do obálky vložte lístek se jmé-
nem (hůlkovým písmem), datem narození a 
písmenem dané kategorie + ofrankovanou 
obálku s vaší adresou, abychom vám mohli 
zaslat pozvánky na seminář a vyhlášení vý-
sledků. 
Práce zasílejte na adresu: Mgr. Jitka Březková, 
Smetanova 292, 517 21 Týniště nad Orlicí

Uzávěrka soutěže je 30.9.2013.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo pub-
likovat vítězné práce v ročence Týnišťského 
literárního Parnasu a v regionálních denících 
bez nároku autorů na honorář.

Počátkem listopadu 2013 se v Týništi nad 
Orlicí uskuteční slavnostní vyhlášení výsled-

ků spojené se seminářem s autory a čtením 
vítězných děl. Všem zúčastněným bude též 
předána Ročenka vítězných prací – poštou ji 
nezasíláme. Na akci budou všichni zúčastně-
ní ještě zvlášť pozváni, bude rovněž upřesně-
no místo a datum vyhlášení.

Bc. Hana Šustková
čestné uznání kat. B – poezie (ročník 2012)

Cesta v dešti
Brouzdají se listy
V řece nad břehy

Vzduch, tak něžně čistý
Splétá příběhy

Brouzdají se břízy
Zlité stínoví

Až déšť pouklízí
Kam jde, nepoví
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Z KRONIKY MĚSTA

Kříž - šedesát let od jeho stržení

Na náměstí v Týništi nad Orlicí stál až 
do roku 1953 kamenný kříž. Stál v místě 
dnešní kašny, čelní stranou ke kostelu. V 
Pamětní knize fary Týnišťské nad Orlicí, 
založené Josefem Čižinským v roce 1835 
se v soupisu církevních památek píše: 
„Zrovna naproti soše blahoslavené Pan-
ny Marie stojí na půlnoční straně náměstí 
týnišťského, kamenný svatý kříž, jejžto 
dobrodincové léta Božího 1817 vzdělati 
nechali. Vypodobnění ukřižovaného spa-
sitele, jakož i Matka Boží, jenž na dolním 
díle se vynachází, byli studujícími zdej-
šími, an v prázdninách, na ten aumysl 
divadelní hry dávály 1836 a nábožnými 
dobrodincemi zdejšími léta po narození 
Spasitele našeho 1836 mistrně pozlacený, 
kříž sám, spodní díl jakož i svítilna vpro-

střed na železných prutech se vynachá-
zející skvostně přiozdobený. Kříž tento 
Svatý nemá žádného vlastního kapitálu, o 
jeho zachování a ozdobu starají se nábož-
ní dobrodincové zdejší“. 
Oprava, pozlacení kříže a sochy Panny 
Marie (o té více příště) je potvrzeno syn-
dikem Pelikánem v městské kronice: „Pa-
mětný rok ten obnovením pozlacením 
sochy Matky boží na náměstí nákladem p. 
Ant. Vilímka, jakož i ozlacením Kříže. K če-
muž úředně použito provozování divadla 
od Týnišťských studujících a čeho užitek z 
provozování divadelních nevynesl, toho 
sbírkou po domcích mělo býti doplněno, 
jakož svědčí úřední dopisy“.
Není nikde doloženo, ale je pravděpodob-
né, že studentské divadlo zorganizoval 
právě J. V. Pelikán. Měl bohaté zkušenosti s 
organizováním ochotnických divadelních 

představení v Hořicích a v Hradci Králové. 
Je možné, že v Týništi se hrála některá z 
Klicperových her.
Z dochovaných zápisů vyplývá, že Týniště 
mělo v letech 1820 -1830 asi 20 studentů. 
V dalších letech počty studentů stoupaly. 
Vyrovnání s Oprštorfy z roku 1659 poskyt-
lo našim předkům mimo jiné i úplnou 
volnost, aby mohli dát své syny studovat. 
Prvním doloženým studentem byl Jan Ku-
bec, vysvěcený v roce 1707 na kněze. Byl 
synem týnišťského kováře a primase. V le-
tech 1738 - 51 byl farářem na naší tehdy 
nově postavené faře. V Týništi i zemřel. 
K další obnově kříže došlo pravděpodob-
ně v roce 1879. Opět zásluhou studentů a 
jejich divadla. O opravě se zmiňuje řídící 
učitel v Častolovicích Gothard Lašek v kni-
ze Hejtmanství Rychnovské z roku 1884. 
V našich kronikách jsem ale o této opra-
vě nenašel ani řádku. Prokazatelná další 
oprava kříže a sochy Panny Marie proběh-
la v roce 1894. Ve farní kronice jsou zápisy 
o opravě a přebarvení základů soch za 29 
zl., druhý zápis vyčísluje náklady na pozla-
cení. 
Další opravy samotného kříže nejsou do-
loženy. Po celkové úpravě náměstí byly v 
roce 1906 vysázeny kolem soch lipky.
Na mnoha dobových pohlednicích Týniš-
tě je zachycena velikost a poloha kříže na 
náměstí. Například Zpravodaj Týniště nad 
Orlicí 4/2013 strana 14. Ve farní kronice 
je uchována fotografie se jmenovkou Dr.
Jaroslav Helfert - 1940. PhDr. Jaroslav Hel-
fert (1883-1972) byl v letech 1923 - 1948 
ředitelem Moravského zemského muzea 
v Brně. Do Potštejna jezdil na letní byt, 
kam se po odchodu na odpočinek pře-
stěhoval. V roce 1951 byl jmenován kon-
zervátorem památkového ústavu pro náš 
okres.
 Poslední stručný, ale všeříkající zápis o kří-
ži je ve farní kronice: „Dne 29. května roku 
1953 o půl jedenácté v noci byl stržen pa-
mátný kříž blízko bývalé měšťanské školy 
na náměstí a nákladním autem rozbitý 
odvezen a (jak bylo vypátráno) zakopán 
v písku u Štěnkova. Příčinou odstranění 
byla jistě nenávist ke kříži a tím i nenávist 
k Ježíši Kristu“.

Bopta

Kniha pamětní fary Týnišťské nad Orlicí – 1835
Kniha pamětní města Týniště nad Orlicí – 1835
Dějiny Týniště nad Orlicí a obcí sousedních - Alois 
Čapek
Hejtmanství Rychnovské - Gothard Lašek

Foto:  J. Helfert - Kríž stržený v roce 1953



strana 18

TJ SOKOL

25. 3. 2013 se v klubovně TJ konala Val-
ná hromada TJ Sokol Týniště nad Orlicí.
V okamžiku zahájení bylo přítomno cel-
kem 51 delegátů z celkového počtu 61 
pozvaných, tj. 84 %, valná hromada byla 
tedy schopna usnášení. Schválena byla 
návrhová komise ve složení ses. Šedová 
– předsedkyně, ses. Červinková, br. Peli-
kán.
Zvolena byla nová starostka TJ Sokol Tý-
niště nad Orlicí Jaroslava Ullwerová, mís-
tostarostkou zůstává Jindra Červinková a 
jednatelkou Lenka Neškudlová, náčelnicí 
Martina Kohlerová a náčelníkem M. Cibu-
la. Volby proběhly veřejným hlasováním, 

jednotliví kandidáti byli představeni a 
jednomyslně zvoleni. 
V rozpravě vystoupili hosté ses. Procker-
tová za župu Orlickou a p. Zábrodský za 
sportovní komisi města Týniště nad Orli-
cí. 
Výbor se rozloučil s dlouholetou sta-
rostkou  Janou Horskou a poděkoval jí 
za dlouholetý přínos pro naši jednotu a 
reprezentaci Sokola. Stejně tak i ona dě-
kovala všem cvičitelům a těšilo ji, že při-
bývá i mladších členů, kteří v Sokole cvičí 
a zapojují se do dění v jednotě.

Lenka Otavová

TJ Sokol zvolil nový výbor

Sokolská akademie
2013

Sokolská akademie v našem městě je 
dalším svátkem cvičenců, který nava-
zuje na všesokolský slet v uplynulém 
roce. 
18. dubna se začínají v šatnách diva-
dla shromažďovat cvičenci od 2 do 90 
let, aby společně předvedli skupinové 
skladby, které ve většině případů sesta-
vili jejich cvičitelé.
Zní úvodní znělka a po ní nás vítá a uvádí 
nová starostka TJ Sokol Týniště Jaroslava 
Ullwerová. Následuje předvedení sklad-
by Věrné gardy „Jen pro ten dnešní den“. 
Nachystanou mají ještě jednu „Houpa-
vou“ k závěru akademie. Waldemariána 
je další ukázkovou společnou skladbou 
pro ženy a muže. Mladší žákyně se před-
vádějí se skladbou Jonatán, se kterou 
reprezentovaly na loňském sokolském 
sletu. Děvčata se svými cvičitelkami na-
cvičila dokonce skladby dvě. Té druhé, s 
pompóny, se účastní 18 děvčat a v obou 
jsou skvělá. Nechybí ani mladší žáci se 
skladbou Rozcvička a cvičí opravdu se 
zaujetím. A už se tu objevuje dvacít-
ka žlutých kuřátek- dětí předškolního 
věku s cvičením na lavičkách. Po nich se 
představuje oddíl gymnastiky v rytmu 
karnevalu. Roztomilé nejmenší děti se 
svými rodiči se v 15 párech předvádějí 
ve skladbě Hrajeme si s rodiči.
Velkou radost máme i z hostů. Ženy z TJ 
Doudleby nám přijely ukázat precizní 
cvičení na gymbalech a krásné půso-
bivé taneční vystoupení v cylindrech a 
s hůlkami. Moc jim to slušelo. Tak jako 
ženám a dívkám z TJ Sokol Albrechtice 
nad Orlicí se sestavou Aerobic. A na zá-
věr malé překvapení od cvičitelů. Jestli 
je ovšem poznáte v letně naladěném 
přestrojení při písničce od Waldemara 
Matušky. Hlavně díky jim a jejich práci 
se mohla akademie uskutečnit.
Výkony účastníků znamenají hodiny 
nácviků a mnoho práce s organizací - 
přesto jejich vystoupení vypadá tak při-
rozeně. Všichni, nezávisle na věku, jsou 
skvělí. Rodiče přišli podpořit své děti a 
vnoučata zase babičky a dědečky.
Když odcházím, všímám si radosti i doje-
tí nejen diváků, ale i cvičenců. Na rozdíl 
od jiných sportovních akcí a soutěží, zde 
vidíte i ducha přátelství. Tělovýchovná 
jednota v Týništi nad Orlicí spojuje lidi, 
kteří dovedou vytvořit skvělou sportov-
ní atmosféru, v níž se každý dobře cítí.
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