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ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Vladimír Bayer: „Chceme navázat 
na tradici strojírenství v Týništi.“ 

51. ročník



OBRAZEM

VĚŽENÍ POD TÝNIŠŤSKOU VODÁRENSKOU VĚŽÍ
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U S N E S E N Í   č.   36
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 21.05.2012

A) Schvaluje
1. Mandátní smlouvu uzavřenou s firmou DA-
BONA, s.r.o.  Předmětem plnění je zpracování 
monitorovacích zpráv „Rekonstrukce předná-
draží v Týništi nad Orlicí“.
2. Finanční příspěvek na dětský den v Křivicích 
ve výši 1500 Kč.
3. Rozpočtová opatření č. 10 - 12/2012.
4. Vystavení nájemní smlouvy pro paní *** na 
byt  1 + 1 v ulici Turkova 784, Týniště nad Orlicí.
5. Snížení osobního ohodnocení pro ředitele 
Základní školy Týniště nad Orlicí Mgr. Milana 
Kajna na jeho vlastní žádost.
6. Využívat  nadále služby od firmy ASPI za  do-
hodnutých nových  cenových podmínek.

B) Bere na vědomí
1. Zápis č.13 z porady komise školství a kultury 
MěÚ Týniště nad Orlicí dne 14.05.2012.
2. Zápis z 13. jednání FV Zastupitelstva města 
Týniště nad Orlicí ze dne 21.05.2012. 

C) Ukládá 36/12
1. Projednat v ZM finanční příspěvek na realizaci
koupě lehkých hliníkových přenosných branek  
ve výši 50 000 Kč pro Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí. T: Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
2. Projednat v ZM žádost o prodej pozemku  
č.parcely 189/5 v k.ú. Křivice pro ***. T: Jednání 
ZM Odpovídá: Jan Paštika
3. Zařadit do programu ZM žádost o prodej by-
tové jednotky č.p. 868, byt č.4, z majetku města.
T:Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
4. Projednat v ZM finanční příspěvek pro TJ/SK
Petrovice nad Orlicí ve výši 10 000 Kč za účelem 
nákupu strunové sekačky a pletiva.

U S N E S E N Í   č.   37
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 04.06.2012

A) Schvaluje
1. Realizaci projektu „Rezidence senior – U 
Dubu“ za podmínky splnění požadavků staveb-
ního řízení a souhlasí s využitím části pozemků 
města pro rozšíření parkovacích kapacit na ná-
klady investora.
2. Navýšení odpisového plánu na rok 2012 o 
částku 22 635 Kč pro GC Týniště nad Orlicí z dů-
vodu nákupu průmyslové pračky a sušiče.
3. Podepsání smlouvy s vítězem výběrového 
řízení ČEZ Prodej, s.r.o., o sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítě NN.
4. Zařadit do rozpočtu města návrh na zhotove-
ní 1 – 2 autobusových zastávek.
5. Navýšení sazby nájemného pro nové nájem-
ce pro DPS Týniště nad Orlicí na částku 50 Kč/
m2 od 1. června 2012.
6. Přijetí účelového daru 6 ks uměleckých foto-
grafií pro GC Týniště nad Orlicí.
7. Podepsání smlouvy o dílo s firmou Envidens,
s.r.o. Předmětem smlouvy je Optimalizace od-
běrných míst elektrické energie města Týniště 
nad Orlicí.
8. Podepsání smlouvy s vítězem výběrového ří-

zení firmou SKANSKA, a.s., na realizaci projektu
„Oprava ploch okolo ZŠ v Týništi nad Orlicí“.
9. Podepsání smlouvy s vítězem výběrového 
řízení firmou Bohemia okna, s.r.o., na realizaci
projektu „Výměna oken a dveří na objektech v 
majetku města Týniště n/O.“.
10.  RM byla seznámena s potřebnými doklady 
a schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou
Panattoni.
11. Rozpočtová opatření č.13 -14/2012.
12. Finanční úhradu ve výši 3 146 Kč (včetně 
DPH) na registraci na portálu Živé obce.

B) Bere na vědomí
1. RM byla seznámena s žádostí o prodej po-
zemků v k.ú. Týniště nad Orlicí pro p. ***  se zá-
měrem vybudování stanice chovu dančí zvěře.
2. Pozvánku na oficiální otevření firmy FAB
(ASSA ABLOY)  na den 25/06/2012.
3. RM byla seznámena s dopisem ministra fi-
nancí Kalouska ve věci RUD.
4. RM byla seznámena s dopisem p. Minaříka a 
pověřuje starostu města projednat tuto záleži-
tost s právníkem.
5. RM projednala a vzala na vědomí dokument  
„Hospodaření města k 30/04/2012“.

C) Ukládá 37/12
1. Projednat v ZM  finanční příspěvek na činnost 
a provoz pro TJ Sokol Křivice, o.s., ve výši 10 000 
Kč. T: Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
2. Projednat v ZM poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 6000 Kč pro Cyklobusy Orlických 
hor 2012. T: Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
3. Zařadit do programu ZM projednání záleži-
tosti prodeje majoritního podílu města ve spo-
lečnosti ODEKO. T: Jednání ZM Odpovídá: Jan 
Paštika
4. Zařadit do programu jednání ZM Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku Č.Př. 36/02/b s 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-
kových.T: Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika
5. Zařadit do programu jednání ZM schválení 
dokumentu  „ Závěrečný účet za rok 2011“
T: Jednání ZM Odpovídá: Jan Paštika

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva 

města Týniště nad Orlicí
konaného dne 18.06.2012

A) Schvaluje
1. Celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet města za rok 2011 včetně zprávy Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2011 
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření, na základě 
nichž byla přijata opatření nutná k nápravě zjiš-
těných chyb a nedostatků.
2. Smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o bezúplatném převodu 
majetku – pozemků p.č. 1988/3, 1998/6, 1988/9, 
1988/12 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
3. Uzavření smlouvy s vítězem výběrového ří-
zení na akci „Oprava ploch okolo ZŠ“  v Týništi 
nad Orlicí s firmou Skanska, a.s., Praha, v částce
1.524.011 Kč včetně DPH.
4. Záměr úpravy části Tyršova náměstí v sou-
vislosti s rekonstrukcí KC na základě schválení 

stavební komise.
5. Uzavření smlouvy s vítězem výběrového ří-
zení na akci ,,Přístavba sportovní haly U Dubu“  
s firmou FATO a.s. Hradec Králové v částce
3.467.763 Kč včetně DPH.
6. Zařazení příspěvku Městské knihovně na do-
plnění novým nábytkem do půjčovny v částce 
do 350.000 Kč.
7. Zařazení příspěvku na vybudování dvou au-
tobusových zastávek v ceně do 150.000 Kč pro 
MHD.
8. Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro DDM 
Týniště nad Orlicí účelově určený na finan-
cování jednoho pracovníka DDM v částce Kč 
243.000,00.
9. Neinvestiční příspěvek zřizovatele pro MŠ 
Město Týniště nad Orlicí v částce Kč 245.000,00. 
Účelové určení viz rozpočtová opatření k 
18.06.2012.   
10. Poskytnutí příspěvku pro SK Týniště nad Or-
licí v částce Kč 120.000,00, SK Týniště nad Orlcií 
v částce Kč 50.000,00, TJ Sokol Křivice v částce 
Kč 10.000,00, Euroregion Glacensis v částce Kč 
6.000,00,  TJ SK Petrovice v částce Kč 10.000,00.
11. Odkoupení pozemků p. č. 1063/20, 1117/7, 
1117/8, 1120/1, 1120/2, 1129/17, 1129/18, 
1129/20 v k.ú. Týniště nad Orlicí o celkové vý-
měře 450 m2  od paní *** do majetku města za 
cenu 50 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 
22.500 Kč.
12. Záměr odkoupení části pozemku  p.č. 1662/
14 v k.ú. Týniště nad Orlicí od pana *** do ma-
jetku města za cenu 350 Kč/m2 a vyhotovení 
geometrického plánu pro rozdělení pozemků 
dle přiložené situace.
13. Rozpočtová opatření k 18.06.2012 č. 15-
21/2012.
14. Prodej pozemku p. č. 189/5 o výměře 73 
m2 (ostatní plocha) v k. ú. Křivice za cenu 120 
Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 8.760 Kč 
a poplatky s prodejem spojené, do vlastnictví 
***.
15. Prodej pozemku p. č. 2015/48 o výměře 22 
m2 pod garáží k. ú. Týniště nad Orlicí za cenu 
150 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 3.300 
Kč a poplatky s prodejem spojené, do vlastnic-
tví pana ***.
16.Prodej pozemku p. č. 2015/46 o výměře 20 
m2 pod garáží k. ú. Týniště nad Orlicí za cenu 
150 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 3.000 
Kč a poplatky s prodejem spojené, do vlastnic-
tví pana ***.
17. Prodej pozemku p. č. 2015/53 o vý-
měře 20 m2 pod garáží k. ú. Týniště nad Orlicí 
za cenu 150 Kč/m2, což odpovídá reálné hod-
notě 3.000 Kč a poplatky s prodejem spojené, 
do vlastnictví ***.
18. Prodej pozemku p. č. st. 155 o výměře 
24 m2 pod garáží v k. ú. Rašovice u Týniště nad 
Orlicí za cenu 100 Kč/m2, což odpovídá reálné 
hodnotě 2.400 Kč a poplatky s prodejem spoje-
né, do vlastnictví ***.
19. Prodej pozemku st. p. č. 26/4 o výmě-
ře 74 m2 v k. ú. Petrovice nad Orlicí za cenu 120 
Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 8.880 Kč 
a poplatky s prodejem spojené, do vlastnictví 
***.
20. Prodej pozemku st. p. č. 116 o výměře 
245 m2 v k. ú. Štěpánovsko za cenu 177 Kč/m2, 
což odpovídá reálné hodnotě 43.365 Kč a po-

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Dekadence

Žasnu. Ano, opravdu jsem již celkem 
dlouhou dobu v nemilém rozpolože-
ní nad stavem vnímání naší městské 
kultury místními občany. Proto jsem si 
dovolil použít výraz dekadence, proto-
že se mi to opravdu jako úpadek jeví. 
A poslední kapkou mi byla jináč velmi 
povedená a kladně hodnocená akce u 
vodárenské věže. Vysvětlím čtenáři své 
dojmy a fakta, nad kterými se zamýš-
lím. Ono se vlastně jedná o jediné. Na 

kulturní a společenské akce ve městě chodí čím dál méně Tý-
nišťáků, pro které jsou však především pořádané. Všiml jsem si 
toho nejen na slavnostech u věže, ale i týden předtím na swin-
govém festivalu. Oba podniky byly poměrně se solidní ná-
vštěvností, ovšem na obou bylo více přespolních, kteří nevá-
hají na vyhlášenou událost přijet i z velké dálky. Tak jako třeba 
ke věži lidé z Ostravska, Liberecka, ale i Přepych, Borohrádku 
či Opočna. Že by místní obyvatele společenské dění ve městě 
vůbec nezajímalo? A opravdu si nemyslím, že by se tu po této 
stránce nic kvalitního nedělo.
Samozřejmě, že je i mnoho těch věrných, kteří dokáží přede-
vším svojí účastí ocenit snahu druhých, kteří právě ta různá 
společenská setkání chystají a vytvářejí. A těmto občanům i 
já třeba z pozice člena kulturní komise města děkuji, protože 
velice dobře vím, jak složitě se kultura dělá, když ji navíc vlastní 
občané z velké části opomíjejí a ignorují. Já osobně jdu ve vý-
razu i dál a někdy to chápu i jako nevážení si dobrovolné a na 
čas velmi náročné práce organizátorů. Samozřejmě to neberte 
jako moji stížnost, protože pochopitelně není ničí povinností 
se čehokoliv účastnit. Je to spíše takové nepříjemné rozčaro-
vání.
Ještě jedna věc mě v této souvislosti napadá, a tou je rekon-
strukce našeho kulturního centra. Jako zastupitel i jako člověk 
společenskými událostmi posedlý jsem hlasoval samozřejmě 
pro. Jednoduše vysvětlím proč. Divadelní kultura má v Týniš-
ti velkou tradici, hluboké kořeny a v současné době obrovský 
počet vynikajících herců dvou souborů. Pochopitelně v této 
souvislosti hovořím i o městském rodinném stříbru, kterým je 
hudba místní základní umělecké školy.  Zasloužíme si mít pěk-
né prostředí, protože i v něm se jakékoliv představení vnímá s 
mnohem větší pohodou, hercům i hudebníkům se dozajista 
účinkuje lépe. Ale stejně každý umělec rád prezentuje ten svůj 
um před plným sálem. A v tom je ten zakopaný pes a já bych se 
vlastně znovu opakoval a hovořil o tom, o čem jsem výše psal, 

tedy o malém zájmu místních obyvatel.
Tedy to na závěr trochu zobecním, přesto promluvím o něčem, 
co mě v této souvislosti hned napadlo. Konzumní způsob ži-
vota. Ano, to je velký fenomén nynější doby. Osměluji se uvést 
svůj pohled na současnou společnost, opojenou především 
honbou za penězi. Usměrňuje totiž život člověka, který potom 
nezachovává správné místo mezi společenskými hodnotami. 
Materiální statky klade před hodnoty mravní. Touží po vyso-
kém životním standardu, po penězích, moci, osobní prestiži, 
úspěchu a v sobě vykonstruovaném vítězství. Takový člověk 
stejně nakonec marně hledá spokojenost ve vnějším světě, 
v nadstandardním životě, v požitcích. A skutečné uspokojení 
pravděpodobně nikdy nenajde. Zatímco konzumní kultura 
vede lidskou společnost k chybnému pojetí celého smyslu 
života, k jednostrannému uspokojování biologických potřeb, 
třeba i k požitkářství, k trvalému zvyšování majetku na úkor 
mravních hodnot, vede harmonická a smysluplná kultura k 

prožívání takové řekl bych obyčejné lidskosti, k soužití, spo-
lupráci i k různému spolkovému životu naplňujícího vlastní 
osobní uspokojení.
Odpusťte mi milí čtenáři, že jsem si takto zarozumoval, je to 
pouze můj pohled na současnou problematiku produkování 
kultury ve prospěch společnosti. Já jsem chtěl jen trochu ape-
lovat na místní obyvatele, na Týnišťáky a lidi z nejbližšího oko-
lí. Nenechme se pohltit lacinou kulturou a spotřebním stylem 
života. Využijme veškerých možností setkávat se spolu tady u 
nás ve městě při divadle, hudbě a dalších společenských udá-
lostech. Věřte, že život je pak hezčí a bohatší a to v žádném 
případě nehovořím o pomíjivých penězích.

Libor Koldinský - šéfredaktor

platky s prodejem spojené, do vlastnictví ***.  
21. Prodej bytové jednotky 2+1 č. 868/4 
(56 m2) v bytovém domě čp. 868, čp. 869 a čp. 
870 v k. ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na 
pozemcích a společných částech domu do ma-
jetku *** za cenu 12.000 Kč/m2, což odpovídá 
reálné hodnotě 672.000 Kč a poplatky s prode-
jem spojené.

B) Zamítá
1. Odkoupení pozemku  p.č. 266 o výměře 1297 
m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí  od pana ***.

C) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Nabídku společnosti Marius Pedersen, a.s., 
Hradec Králové a AVE, s.r.o., Praha na koupi ma-
joritního podílu ve společnosti ODEKO, s.r.o., 
Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá
1. Starostovi města předložit na nejbližším za-
sedání Valné hromady ODEKO, s.r.o. alternativní 
návrh o dalším provozování firmy ODEKO, s.r.o.,
přednesený Ing. Lesenskou.
2. Vypsat nové výběrové řízení na základě jed-

nání stavební komise na akci „Výměna střešní 
krytiny na ZŠ v Týništi nad Orlicí - I. etapa“ a ná-
sledně svolat jednání ZM k projednání dalšího 
postupu.
                                                    
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.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
92 let Vlasta Vetejšková
85 let Anna Paďourová
 Anna Dunajčíková
 Bohumil Zahálka
 Jana Paštiková
 Marie Soukupová
80 let Ján Ducký, Alena Hloupá
 Josef Novák, Lubomír Huml

Jaromír Derner (89)
Věra Podhorníková (72)

Stanislav Vaňous (74)
Jiří Záleský (74)

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování cvičitelkám mladších žákyň Sokola Týniště nad 
Orlicí. Za vzornou přípravu sletové skladby Jonatán pro mlad-
ší žákyně děkujeme cvičitelkám: Říhové Lídě, Vlčkové Pavle a 
Köhlerové Martině.

Rodiče mladších žákyň

PS: Na cestu do Prahy na celorepublikový slet přejeme cvičenkám 
hezké počasí,  dobrou náladu a především radost ze cvičení!

Sabina Kvasničková
Nikola Pešková

Alžběta Bednářová
Natálie Čtvrtečková
Alžběta Kalandrová

VZPOMÍNKA

Dne 3.července uplyne 8 let co nás navždy opustila naše mi-
lovaná maminka, babička a prababička paní Irena Hynková. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají manžel, dcery s rodina-
mi a bratr s rodinou.

Kdož jste ji znali, vzpomeňte též s námi. Děkujeme

Kdo stále žije v srdcích těch, které opustil, 
ten nikdy neodešel.

8.července 2012 uplyne 8 smutných let 
od úmrtí pana Miroslava Kapuciána a 
12.7.2012 by se dožil 45 let.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina

PODĚKOVÁNÍ

Kolektiv zaměstnanců a dětí z MŠ U Dubu děkuje panu 
Kittlerovi, majiteli CK Alpine-Tour, za sponzorský dar – zapla-
cení autobusu na školní výlet do Afrického muzea Dr. Emila 
Holuba.

Pavla Vlčková

Děkuji tímto MěÚ za hezké přání a dárek k mým narozeni-
nám a paní Šponarové za jejich předání a milou návštěvu.

Zdeňka Hloušková

Děkuji všem zúčastněným na naší zlaté svatbě, která se 
konala v sobotu dne 16.6.2012 ve 12,00 hodin v areálu „ 
Bobkárna“.

Za přání a dary děkujeme celé své rodině a hlavně Sboru 
pro občanské záležitosti – členkám Evě Šponarové a Pavle 
Matonohové a starostovi města Týniště nad Orlicí panu Ing. 
Jaroslavu  Matičkovi a našim sousedům za přání.

Václav  a Miroslava  Zemánkovi



strana 6

KULTURNÍ POZVÁNKY

jiné akce
Neděle 01.července, 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 15.července, 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 29.července, 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.

výstavy
Neděle 22. července, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Black Buřiňos na ČT2 | Podle zprávy, kterou jsme obdrželi od pořadatelů 
rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2011, bude záznam přenosu závě-
rečného koncertu v Paláci Žofín v Praze, na kterém vystupoval i náš dixie-
land Black Buřiňos, vysílat Česká televize 5. července 2012 na ČT2.  

ZPRÁVY

AKTUÁLNÍ

www.orlickytydenik.cz

zpravodajství naleznete na
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Milé děti a milí čtenáři,

blíží se doba prázdnin, čas odpočinku, 
dovolených a cestování. Chceme vám 
nabídnout pár nových knih, které vám 
zpříjemní prázdniny a pomůžou vám za-
pomenout na školu a školní povinnosti. 
S hrdiny knih si užijete spoustu zábavy, 
napětí a zážitků. 

Chtěli bychom vám představit knihy 
pro nejmenší:

Kniha Strakaté pohádky  Františka Nepi-
la je plná veselých pohádek – O vodní-
kovi, O ševci žalobníkovi, O prolhaném 
pejskovi, O nafoukaném králi, Veverčí 
pohádka a další.
Kniha s názvem Kdy mám svátek?  An-
drey Zatloukalové vás rozveselí básnič-
kami o jménech. (Úryvek: Proč ta Ema 
rozum nemá? Běhá v dešti po venku, i 
když lije jako z konve nechce nosit pláš-
těnku.) 
Kniha Kamil neumí lítat vypráví o špač-
kovi, který neměl čas učit se létat. Raději 
měl zobák pořád ponořený v knihách a 
tak mu nikdo neřekl jinak než knihomol 

Kamil. Jenže jednoho dne nastaly pod-
zimní fujavice a Kamil neuměl ještě létat. 
Jak to dopadlo se dočtete v knize  Jen-
nifer Berneové. Dále si můžete u nás vy-
půjčit novinky – Pohádky ze staré půdy, 
Výlet do pekla.

Knihy pro děti od 6 let ze života:

Naše sousedka čarodějnice, jejíž autor-
kou je známá spisovatelka Zuzana Po-
spíšilová, vypráví o tom, že  i v obyčej-
ném paneláku se může přihodit něco 
neobyčejného a pak je tomu třeba přijít 
na kloub. Co byste dělali, kdybyste viděli 
létat sousedku venku na koštěti? Že by 
to byla čarodějnice? S Ondrou a jeho ka-
marády se můžete pustit do pátrání.
Přední český spisovatel Ivan Klíma vám 
nabízí knihu Jak daleko je slunce. Poetic-
ká vyprávění v této knize pohádkovou 
formou odpovídají na zvědavé dětské 
otázky o světě a jeho smyslu. Krásné ilu-
strace doplnila výtvarnice Hana Pavláto-
vá.

Večer, když maminka Viktorka ukládá 
do postýlky malinkou Viktorku, vypíná 

televizi a otevírá pohádkovou knížku, 
začnou se dít vedle v kuchyni zázraky. 
Do světla stolní lampy se tamodtud, kde 
by je nikdo nečekal, přištrachají dva du-
chové. Vlastně to ani nejsou celí ducho-
vé, sotva tak poloviční. Jsou to jenom 
ducháčkové. I jména mají taková nedo-
smažená: jmenují se Šiflík a Šuflík. Umějí
trochu strašit, trochu pomáhat a taky se 
trochu pošťuchovat. Ale nejvíc ze všeho 
se umějí přátelit a to je dneska mezi du-
chy veliká vzácnost!
Kniha Cyrila Podolského je doplněna CD, 
které namluvil Bolek Polívka s Mariánem 
Labudou a Lucií Vondráčkovou. 

Doufáme, že se vám, milé děti a milí 
čtenáři, naše letní nabídka knih líbí a že 
nás ještě předtím než zmizíte v dobro-
družstvích prázdnin, navštívíte a půjčíte 
si s sebou nějakou pěknou a zajímavou 
knihu, která vám na cestách bude dělat 
společnost.

Těšíme se na vás a přejeme vám krásné 
prázdniny, hodně sluníčka a zážitků! 

Vaše knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Zastavení č. 14 – Vodárenská věž

Týnišťská vodárenská věž je dominantou 
města, která dotváří pohled na město a 
je viditelná téměř ze všech jeho částí. Věž 
byla postavena v druhé polovině dvacá-
tých let dvacátého století podle projektu 
Ing. Matičky jako první centrální zdroj 
rozvodu pitné vody do domácností ve 
městě. Stavebně věž tvoří čtyři rohové 
železobetonové pilíře, které nesou vál-
cový rezervoár na vodu. Pohledovou 
část věže tvoří cihelné zdivo s kvalitní fa-
sádou. Věž je podsklepená, vysoká 35 m, 
na spodním půdorysu 11 x 11 m, objem 
vodojemu byl 200 m3. Před několika lety 
už věž technicky dosloužila a rozvod pit-
né vody po městě je řešen jiným způso-
bem. Kromě vodohospodářské části věž 
od svého postavení obsahovala v příze-
mí i dva obchůdky s výlohami. 
O instalaci věžních hodin bylo rozhodnu-
to až v průběhu výstavby věže. Od roku 
2010 je budova vyhlášená zastupitel-
stvem města jako památka místního vý-
znamu a je v užívání Spolku přátel města 
Týniště nad Orlicí o.s., který v ní provo-
zuje sezónní muzeum.  Expozice ve věži 

v letošním roce již funguje třetí rok. Kro-
mě stabilních exponátů je každá sezóna 
věnována určitému tématu. Stabilními 
exponáty jsou například dva funkční 
věžní hodinové stroje – jeden patřící do 
vodárenské věže, druhý přestěhovaný z 
místního kostela svatého Mikuláše.
Téma výstavy pro rok 2012 ve věži je his-
torie podnikání ve městě, staré pohled-
nice města a výstava fotografií Josefa
Jedličky. Kromě vystavených exponátů 
a seznámení se s technickou památkou 
může odvážnější návštěvník navštívit 
i vyhlídkový ochoz věže, ze kterého je 
překrásný výhled na město a okolí. V 
malém informačním centru v přízemí si 
můžete zakoupit upomínkové předmě-
ty, či návštěvníkům neznalým místního 
okolí se obsluha pokusí doporučit místní 
zajímavosti. Více informací naleznete na 
www.muzeum-tyniste.cz. Věž je do kon-
ce září otevřena o víkendech v čase 9.00 
až 12.00 hodin a 13.00 až 17.00 hodin. 
Těší se na vás členové Spolku přátel měs-
ta Týniště nad Orlicí, o.s..    
 

Štěpán Tomašík

SERIÁL TÝNIŠŤSKÉ DOMY
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnostI
KVĚTEN 2012

Dne 2.5. 2012  v 09:50 hod. 
bylo městskou policií přijato 
telefonické oznámení, že na 
nádraží ČD Týniště nad Orlicí  
se v hale plazí zmije a ohro-
žuje cestující a zákazníky 
stánků. Po příjezdu strážní-
ka a policistky na místo bylo 
zjištěno, že zmije byla již pří-
tomnými muži chycena do 
kbelíku. Strážníkem byl had 

převezen do volné přírody, kde byl vypuštěn.  
Dne 3.5. 2012 v 14:50 hod. telefonicky oznámil zaměstnanec 
ČD, že ze svého stanoviště na tzv. hradle viděl malého chlapce, 
který vstoupil do areálu nádraží ČD Týniště nad Orlicí, přesněji 
mezi odstavené vagony, čímž může dojít k jeho ohrožení na 
zdraví či životě. Mezi odstavenými vagony byl nezletilý chla-
pec strážníkem zastižen, vyveden do bezpečného prostoru 
mimo obvod dráhy a poučen o nebezpečnosti jeho počínání a 
záležitost byla následně řešena s rodiči.  
Dne 3.5. 2012 v 19:20 hod. bylo cestou obvodního oddělení 
Policie ČR Týniště nad Orlicí přijato oznámení o volně pobíhají-
cím psu v prostorách nádražní haly. Pes byl strážníkem odchy-
cen a následně předán majitelce. Věc je v řešení. 
Dne 4.5. 2012 v 21:40 hod. byla v Týništi nad Orlicí v měst-
ském parku strážníky upozorněna skupinka osob požívajících 
alkoholické nápoje na platnost obecní vyhlášky, která veřej-
nou konzumaci alkoholu v městském parku zakazuje. Dvě z 
přítomných osob tohoto upozornění nedbaly a alkohol de-
monstrativně před strážníky požívaly nadále. Následné úkony 
strážníků, které směřovaly k zadokumentování spáchaného 
přestupku proti veřejnému pořádku, se pokusil zmařit další 
muž z uvedené skupinky. Řádné dokončení zákroku si vyžáda-
lo použití donucovacích prostředků ze strany strážníků a před-
vedení dvou přítomných osob. Méně závažné přestupky proti 
veřejnému pořádku spáchané dvěma osobami z uvedené sku-
pinky byly vyřešeny uložením blokové pokuty a další dvě oso-
by pro své nebezpečné chování byly oznámeny ke správnímu 
řízení ke komisi k projednávání přestupků. 
Dne 6.5. 2012 v 22:00 hod. telefonicky oznámila obsluha re-
staurace Dělnický dům, že se v restauraci nachází značně pod-
napilý host, který je pomočený a nemá peníze na zaplacení 
útraty. Strážníkem bylo na místě zjištěno, že v důsledku pod-
napilosti muž není schopen mluvit a je bez dokladů. Mužovu 
útratu ve výši 105 Kč uhradili ostatní přítomní hosté. Muž byl 
předveden ke zjištění totožnosti, což se následně ve spoluprá-
ci s Policií ČR podařilo. Poté byl podnapilý muž převezen na 
Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. 

Dne 7.5. 2012 v 18:50 hod. byl na základě telefonického ozná-
mení strážníkem zaevidován tzv. návrhový přestupek, kterého 
se měl dopustit manžel vůči své manželce tím, že ji v průběhu 
odpoledne soustavně urážel. Záležitost byla oznámena komisi 
k projednávání přestupků Města Týniště nad Orlicí.    
Dne 14.5. 2012  bylo strážníky městské policie v rámci města 
Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice uskutečněno 
měření rychlosti vozidel, přičemž bylo strážníky projednáno 
do 20 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Dne 14.5. 2012 v 17:25 hod. byl po telefonickém upozornění 
ze strany občanů odchycen v Týništi nad Orlicí v zahrádkářské 
kolonii Na Holubce II. volně pobíhají pes plemene zlatý retrívr 
a umístěn do záchytných kotců. Následující den byl pes pře-
dán majitelce a přestupek byl vyřešen blokovou pokutou. 
Dne 17.5. 2012 v 15:30 hod. velitel obvodního oddělení PČR 
Týniště nad Orlicí požádal městskou policii o výpomoc v sou-
vislosti s vážnou dopravní nehodou na silnici č. I/11. Následný 
postup byl koordinován s velitelem dopravní policie v Rychno-
vě n/K a hlídkami na místě. Dramatická se stala situace na kru-
hovém objezdu, který se stal neprůjezdný. Aby nezkolabovala 
doprava bylo nutné vozidla odklánět  již v Třebechovicích p.O. 
a zamezit vjezdu nákladním vozidlům ze směru od  Borohrád-
ku na Albrechtice n/O. 
Dne 26.5. 2012 v 23:43 hod. bylo od obyvatel sídliště U Dubu 
přijato oznámení, že za budovou prodejny potravin a restaura-
ce Na Severu se nachází skupinka mladíků, kteří házejí kameny 
na lampu veřejného osvětlení. Hlídkou městské policie byl na 
místě zadržen jeden z pachatelů, přičemž zbývající dva utekli. 
Se zadrženým byl přestupek vyřešen blokovou pokutou. Ná-
sledně v 01:30 hod. se na služebnu MP dostavili za účelem do-
znání zbývající dva mladíci. Jejich protiprávní jednání bylo po 
dohodě řešeno úklidem veřejných prostranství. 
Dne 27.5. 2012 v 9:31 hod. bylo přijato oznámení, které se 
týkalo osoby, která bez povolení vlastníka provozuje vozidlo 
na pozemní komunikaci, vozidlo je technicky nezpůsobilé a 
nemá platné doklady. Na místo se dostavila hlídka MP spo-
lečně s hlídkou OO PČR. S osobou bylo sepsáno oznámení o 
přestupku a věc byla oznámena na odbor dopravy do Kostelce 
n/O k projednání. Pachateli hrozí pokuta až 50.000 Kč. 
Dne 31.5. 2012 okolo 15:00 hod. bylo na služebně MP při-
jato oznámení, které se týkalo žádosti o pomoc neznámému 
muži, který zkolaboval při přechodu železničního přejezdu v 
ulici T.G.Masaryka v Týništi n/O. Na místo se dostavila hlídka 
MP, která zjistila, že muži byla již poskytnuta odborně prove-
dená první pomoc a  je stabilizován, mimo ohrožení života. 
Následně se na místo dostavil záchranář a muže převezl na 
ošetření do nemocnice v Rychnově n.Kn., kde byl následující 
den propuštěn. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie 
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NOBLESA A ELEGANCE U VĚŽE

MAŽORETKY TÝNKY

Už mají školní rok za sebou. 

A kdo?  No přece naše nové malé mažoretky TÝNKY ze ZUŠ 
Týniště n.O. Je to právě rok, kdy se pod vedením paní učitelky 
Mgr. Věrky Juráškové prezentovaly mažoretky z Opočna. Jak již 
jsem se zmínila, na základě tohoto vystoupení se naše TÝNKY 
daly dohromady a již v tomto čase zakončily svoji bohatou čin-
nost vystoupením na závěrečném absolventském tanečním 
programu ZUŠ Týniště n. O., kde sklidily velký obdiv za svou 
celoroční práci. 

Ráda bych se také zmínila o maminkách našich malých mažo-
retek, které se k tomuto novému tanečnímu oboru postavily 
velice kladně a vstřícně. Maminky se na závěr letošního škol-
ního roku domluvily a založily FANCLUB TÝNEK. Jejich činnost 
se velmi dobře rozvíjí, budou založeny webové stránky TÝNEK. 
První schůzka šikovných a aktivních maminek byla 28.06.2012, 
kde se mimo jiné tvořily první návrhy webovek. Jejich interne-
tovou adresu vám zveřejníme v některých z příštích Zpravoda-
jů města Týniště n. O. 

Do tanečního oboru mažoretek se v tomto roce přihlásily nové 
holčičky, a proto následující školní rok budou trénovat dívky 
dvakrát v týdnu.
Přejeme mladým slečnám hodně fanoušků a úspěchů!

Renata Brandejsová

V průběhu roku TÝNKY vystoupily na těchto akcích:

16.03.2012
vystoupení v hotelu Holub v Opočně „Setkání s mažoretkami“
21.04.2012
soutěžní setkání 40 souborů v Lomnici nad Popelkou
01.05.2012
Májové veselení v Týništi n. O.
26.05.2012
vystoupení v Borohrádku při příležitosti oslav  výročí města 
29.05.2012
závěrečné vystoupení tanečního oboru v ZUŠ Týniště n. O. 
09.06.2012
III. Týnišťské věžení - otevření vodárenské věže v Týništi n. O. 

V sobotu 9.6 se prostor kolem vodáren-
ské věže v Týništi přenesl v čase do 30. let 
minulého století. Probíhaly zde slavnosti 
pořádané Spolkem přátel města spoje-
né se zahájením letní sezóny ve zdejší 
galerii a muzeu ve věži. Program oslav 
se nesl v duchu atmosféry 1. republiky, 
kterou dotvářela swingová hudba v tra-
dičně  precizním podání místních Black 
Buřiňos a též přehlídka nablýskaných 
automobilů a motocyklů z klubu Auto-
-moto veteránů Orlice. Parčík u věže se 
proměnil v plovárnu, kde laškovně pó-
zovaly dámy se slunečníky ve stylových 
koupacích úborech a popíjely šampaň-
ské v ruce s nezbytnou špičkou. Nápoje 

servírovali kníratí plavčíci oděni ve sluši-
vých modrobíle pruhovaných oblečcích. 
Premiéru svého vystoupení pod širým 
nebem před domácím publikem před-
vedly mažoretky Týnky, které sklidily 
bouřlivé ovace přihlížejících. Mezi více 
jak třemi sty přítomnými návštěvníky 
slavností korzovaly dámy dobově ob-
lečené do elegantních šatů, klobouků 
s peřím a rukaviček, které doprovázeli 
pánové ve vestách a čepicích. K tomu 
zahrála pověstné žižkovské odrhovačky 
dvojice potulných šumařů.
Celá akce, které i přes různé divoké 
prognózy vyšlo bezvadně počasí, byla 
přítomnými komentována jako velmi 

povedená, veřejnosti přínosná a přáním 
pravidelného opakování. V samotných 
rekonstruovaných vnitřních prostorech 
věže si návštěvníci měli možnost pro-
hlédnout expozici věnovanou podniká-
ní v Týništi v předválečné éře i výstavu 
historických pohlednic města. Návštěvu 
galerie ve věži i prohlídku celého objek-
tu bývalého vodojemu včetně výstupu 
na vyhlídkový ochoz je možné podnik-
nout o sobotách a nedělích do konce 
měsíce září.

Libor Koldinský
předseda Spolku přátel města

DĚTSKÝ DEN V PETROVICÍCH

27.května 2012 uspořádal Sportovní klub Petrovice na hřišti 
akci pro děti „Dětský den“. Počasí bylo příjemné a tak na hřiště 
v Petrovicích dorazilo více jak 103 dětí.
Úvodem prošly děti pohádkovým lesem, kde na ně čekaly 
pohádkové bytosti. Po projití pohádkovým lesem je pan 
král propustil na hřiště, kde byly připraveny různé sportovní 
disciplíny.
Děti i dospělí měli možnost zhlédnout ukázky výcviku služeb-
ních psů, obrany a výstroje Policie ČR. Děti se mohly projet na 
koni. Na závěr se představil kouzelník se svými kouzly.
Díky obětavosti všech účinkujících i personálu se akce vyda-
řila.
Věříme, že děti si odnesly pěkný zážitek, a že se příští rok opět 
na hřišti v Petrovicích sejdeme.

Na akci se finančně podíleli: SK Petrovice, Generali pojišťovna,
Honební společenství, p.Nepovímová Irena, p.Havel Jaroslav.

S díky všem výbor SK Petrovice

www.orlickytydenik.cz
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O vamberském fextovi

Roku 1741, na počátku panování císa-
řovny Marie Terezie, se ve Vamberku 
stala podivná událost. Naším krajem v té 
době táhla vojska pruského krále Fridri-
cha II. Velikého, který s Marií Terezií vedl 
válku o rakouské dědictví,  a ve městě 
krajky se zrovna usadila švadrona obr-
lajtnanta Gratwohla. Jeho vojáci hned 
začali nahánět hrůzu celému okolí. Při 
jedné pijatyce ve vamberské hospodě 
Milence přišla řeč na fexta – mlčenlivé-
ho strážce  tamního kostela. Kdo prý pro 
fexta dojde a přinese jej do hospody, ten 
dostane sud vína. Zkoušku odvahy se 
rozhodl vykonat lajtnant Galle. Vyvrávo-
ral z putyky do tmy, zatímco ostatní se 
vesele bavili dál. Avšak jakmile se Galle 

i s fextem objevil po chvíli ve dveřích, 
naráz by se ve zpitých oficírech krve ne-
dořezal. Při pohledu na šklebícího se a 
hrůzu nahánějícího fexta všem došlo, že 
zašli příliš daleko a rychle donutili Galle-
ho, aby jej zase raději vrátil do kostnice. 
Hospoda utichla, všichni usnuli. Když se 
ráno vojáci probrali, Galle nikde. Vydali 
se jej hledat.  Lajtnanta našli ležet mrt-
vého u hřbitovní zdi, oči široce rozevře-
né a v nich nepředstavitelná hrůza. Další 
kroky vedly do kostnice – fext tam stál 
opřený o sloup jako vždy a v hnátu pravé 
ruky svíral urvaný oficírský límec se dvě-
ma hvězdami ...
Fexta, prazvláštní bytost s nadpřirozený-
mi schopnostmi,  zrodila nejspíš třicetile-
tá válka. Lidé se v těch hrozných časech 
neustále strachovali o holý život a tak si 
vybájili neohroženého hrdinu, který by 
ochraňoval jejich domovy. Fextem se 
člověk stal, pokud v dospělosti pod levou 
paží nosil svůj plodový obal, ve kterém se  
při porodu narodil. V nejstarších pověs-
tech fextem býval statečný rychtář, pod 
jehož vedením se vesničané švédským 
žoldnéřům vždy úspěšně ubránili. Rych-
táře nedokázala zabít obyčejná olověná 
kule, ale pouze skleněná. Tato vlastnost 
dala patrně fextovi jeho jméno, které se 
vykládá z německého fest – pevný, silný.  
Fextové ale s koncem třicetileté války 
nezmizeli, pouze se ze silných rychtářů 
stali seschlí kostlivci strašící různé nene-
chavce. Tuto přeměnu způsobily občas-
né nálezy nezetlelých lidských těl, která 
byla nejčastěji nacházena v kostelních 
kryptách (Vamberk, Jaroměř, Klatovy), 
ale třeba i v samostatných hrobech. 

K přirozené mumifikaci dochází v pro-
storách s nízkou vlhkostí (40 – 60%) a s 
dostatečným větráním. V kryptě vam-
berského kostela sv. Prokopa, založe-
ného roku 1712, se takové jedinečné 
podmínky nacházely. Do roku 1787, kdy 
císař Josef II.  vydal zákaz takovéhoto 
způsobu pohřbívání, tu bylo uloženo 
na padesát mumií, převážně kněží a vý-
znamných měšťanů. V jedné rakvi s leto-
počtem 1508 (přenesené sem nejspíš z 
původního dřevěného kostela) byl do-
konce uložen někdejší držitel Vamberka 
Bohuslav z Chrastu, prý onen pověstný 
fext. V roce 1985 probíhaly v okolí kos-
tela stavební práce, které měly bohužel 
zásadní vliv na změnu mikroklimatu v 
podzemní kryptě. Začala sem pronikat 
vlhkost a rakve s mumiemi byly záhy 
napadeny plísněmi a kožojedy. Pro vam-
berské mumie bylo nutné hledat nové 
vhodné prostory k uložení – staly se jimi 
sklepy broumovského kláštera, kde jsou 
uložené od roku 2000. S jejich návratem 
do Vamberka se zatím nepočítá.

Zpracoval Adam Prokeš

Literatura: 
Krátký, Radovan. Bubáci aneb malý příro-
dopis duchů, přízraků a strašidel, SNDK, 
Praha 1961
Beková, Martina. Krypta pod kostelem 
sv. Prokopa ve Vamberku, Orlické hory a 
podorlicko, 1994
Pověsti a příběhy Rychnovska 1, Okresní 
muzeum Orlických hor,  Rychnov n. Kn. 
1990, www.klaster-broumov.cz
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O vamberském fextovi

MAJÍ SI KDE HRÁT POSLEDNÍ CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Ve středu 30. května bylo za přítomnosti tajemníka Městské-
ho úřadu v Týništi nad Orlicí Ing. Jana Paštiky slavnostně ote-
vřeno nově vybudované dětské hřiště v obci Štěpánovsko. 
Celá akce byla financována z rozpočtu města, které se na její
realizaci podílelo především prostřednictvím Služeb města 
Týniště nad Orlicí.

Na závěr slavnostní akce, které se zúčastnilo asi třicet spoko-
jených občanů včetně dětí, tajemník města předal odpověd-
né osobě klíč k areálu.

V pondělí 11. června se i přes nestálé počasí sešlo v 16 hodin 
u tělocvičny ZŠ patnáct malých Sokolů z oddílu Předškoláků, 
aby procházkou k Roubence ukončili tento školní rok.
Vyrazili s pláštěnkami v batůžcích a cestou plnili různé úkoly - 
zazpívat písničku, najít různé předměty poházené v trávě atd.
Na konci cesty dostaly děti pohár, vyřádily se na místním hřiš-
ti a ti „nejstarší“- budoucí školáci dostali certifikát o ukončení
cvičení v tomto oddíle a zároveň byli upozorněni, že po prázd-
ninách mohou navštěvovat oddíl ml. žákyň nebo ml. žáků. 
Přesné termíny začátků cvičebních hodin mohou rodiče sle-
dovat od září na vývěskách Sokola.
My cvičitelky se loučíme s malými školáčky, přejeme jim mno-
ho úspěchů ve školních lavicích a někdy na nějaké akci AHOJ!

Cvičitelky Jaroslava Ullwerová a  Martina  Köhllerová

oficiální stránky města
www.tyniste.cz
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Zkoušeli jsme přivolat jaro dobrou nála-
dou, maškarním průvodem, rozevlátými 
barevnými sukněmi o dívčí koledě, ale stá-
le to vypadalo, že se jaru prostě nechce. A 
nebo, že se u nás zimě líbí právě proto, že 
si i za špatného počasí dokážeme „hezky 
hrát“. Ale to zima zapomněla, že má tu čest 
s námi - obyvateli Křivic. Vzali jsme to tedy 
z jiného konce. Když chceme teplo a tep-
lo není, tak si ho uděláme!! A založili jsme 
oheň . . .

Byla zima mezi náma, ale už je za ho-
rama. Hu, hu, hu, jaro už je tu!!! S touto 
říkačkou na rtech jsme se sešli v místní 
škole, kterou máme od loňského roku 
díky městu Týniště v krásném novém ka-
bátku. Ne však, abychom školu podpá-
lili :-), ale abychom zde vyrobili náš „ná-
stroj“ na přivolání jara a zbavili se všeho 
nechtěného a nepotřebného. Zkrátka, 
chtěli jsme začít letošní jaro hezky očiš-
těni a odlehčeni.

Někteří již tuší a ti, kdož nejsou o zvy-
cích našich předků zpraveni, ti budou 

ode dneška moudřejší... Vynášení smrti 
- zimy Moreny (možno ji také nazývati 
Morana, Mařena, Smrtholka, apod.), je 
západoslovanský lidový zvyk vycházející 
z předkřesťanské éry (čerpáno z Wikipe-
die).

Takže právě tento den hrála u nás v Kři-
vicích hlavní roli Morena, která z přeby-
tečných hadříků vytvořena byla. A aby 
holka dobře vypadala, pověsili jsme jí na 
krk korále z vaječných skořápek. Halenu 
jsme jí vycpali papírky, na které každý z 
nás tajně napsal vše, čeho se chce zbavit. 
Některé z nás přenesly na papír přeby-
tečná kila. Někteří obdarovali Morenu 

svými špatnými vlastnostmi doufaje, že 
si je odnese s sebou a ony nešvary se 
vícekrát k původním majitelům nevrátí. 
I děti se se svými přáními přidaly, ale je-
jich písemná sdělení raději ponecháme 
v popelu „Mařenčiným“, neboť by jim 
možná po přečtení tohoto článku mohlo 
býti na patřičných místech přitíženo :-).
S krásnou figurínou a neméně krásnou
písní jsme pak všichni vyšli do vsi. Prů-
vod prošel několika částmi vesnice a 
pak zamířil na místo určené pro završení 
rituálu vítání jara a tudíž poslední pouť 
Moreninu, kde do země zatlačena byla a 
pak v plamenech před našimi zraky Kři-
vice opustila. Jak se ale v následujících 
dnech ukázalo, byla buď síla vůle Mo-
reny námi podceněna, nebo bude příš-
tí rok potřeba do průvodu více našich 
spoluobčanů, aby se nás Morena lekla. 
Stále to totiž vypadalo, jakoby se špat-
nému počasí nechtělo pryč. Jak si ale 
jistě mnozí vzpomenete, koncem dubna 
se jaro už konečně uráčilo přijít mezi nás 
a na udobřenou sebou vzalo teploty ke 
třicítce směřující, ale pro jistotu jsme si 

to ještě 30. dubna pojistili jedním oh-
něm a to ohněm čarodějnickým.

A to vám byla krása. Sešli jsme se na 
statku manželů Máslových. Paní Zita 
Máslová nás seznámila s tradicí, kterou 
kdysi dávno dodržovala převážně mlá-
dež na první májový den a to „uzavření 
zeleného manželství“. Původní význam 
této tradice je trošku jiný, než jak jsme 
ho pojali v Křivicích. My - zadaní jsme si 
pod „patronátem zeleného manželství“ 
obnovili manželský slib. Na důkaz ne-
hynoucí lásky a pevnosti našich svazků 
manželských vykonali  mužové zkoušku 
zdatnosti - jednou ranou měli rozsek-

nout ohromný dřevěný špalek, následně 
na loďce sesbírat pádla ve vodě, přejet 
na druhý břeh a najít semínko, které 
znázorňovalo - vycházejíc z tradic - nový 
život. Pak v loďce zpět k našemu břehu 
a semínko zasít. Následně byly muži 
zavázány oči šátkem a musel si najít tu 
svou vyvolenou, neboť to bylo završení 
zkoušky a stvrzení, že si svou ženu oprav-
du zaslouží. Lásku jsme si zpečetili sklen-
kou červeného vínka, kterou manželské 
páry vypily pod rozkvetlým stromem a 
krásnou tečkou na závěr bylo navázání 
pentlí na věnec, jenž se v závěru přemě-
nil na májku.

Naši zdatní a silní muži vyvrtali díru, 
přitáhli vysoký strom, nasadili věnec s 
pentlemi a strom se hrdě vztyčil k nebi. 
Májka byla tu! Musím uznat, že svátky 
jara mají opravdu něco do sebe. Nu a co 
dělali svobodní či mladiství? Ani na ně se 
nezapomnělo. V kostýmech čarodějnic a 
čarodějů se rojili kolem ohniště, kde byla 
pak za asistence všech přítomných zapá-
lena tak mohutná vatra, že pokud oheň 
pro Morenu jaro „jen“ přilákal, oheň za-
ložený o Filipojakubské noci a láska sá-
lající z nás všech už rozhodně jaro mezi 
nás natrvalo usadily. Odvážlivci, ať už je-
dinci či páry manželské, se vrhali do pla-
menů, aby si jejich přeskočením zajistili 
zdraví a plodnost. Program této noci byl 
tak bohatý, že jsme se ani nestihli vydat 
podívat k nějaké skále, zda se otevřela a 
zda v sobě neukrývá bohatství ceny ne-
vyčíslitelné. Nu ale což, hlavně, že jsme si 
utužili zdraví a mezilidské vztahy a že to 
opravdu stálo za to. A aspoň máme zase 
téma pro rok příští.....

Poděkování hlavním aktérům:

Paní Petře Ptáčkové za organizaci akce 
„Vítání jara“.
Manželům Máslovým za zastřešení akce 
„Kouzlení, čarování a rejdění o noci Fili-
pojakubské“.
Neméně důležité poděkování patří všem 
aktivním kamarádům, kteří se, ač nejme-
novaní, na přípravách a realizaci obou 
akcí také podíleli.

Jitka Mašková

Poznámka redakce: Tento článek vychází 
s malým zpožděním zapříčiněným ne-
dostatkem místa.

PLAMENY V KŘIVICÍCH
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V TÝNIŠTI ZAHÁJIL VÝROBU NOVÝ MODERNÍ ZÁVOD

V průběhu měsíce května byla na okra-
ji města na výjezdu do Hradce Králové 
spuštěna výroba v nově postaveném 
komplexu celosvětového koncernu 
ASSA ABLOY, jehož výstavba proběhla v 
rekordní, zhruba půlroční době. Do Tý-
niště přesunula firma ASSA ABLOY Rych-
nov, s.r.o. odštěpný závod FACEA, který 
je součástí výše zmíněného koncernu, 
svoji výrobu z Dlouhé Vsi u Rychnova. 
V nových prostorech se budou vyrábět 
a kompletovat uzamykací systémy pro 
automobilový průmysl. 
Nejprve si ale představme obchodní 
značku FACEA, která je market leader 
v oblasti uzamykacích systémů pro za-
bezpečování a kontrolu pro automobi-
lový průmysl. Jejím cílem je poskytovat 
vysoce bezpečné a inovativní výrobky 

za konkurenceschopné ceny. Obchodní 
značka FACEA čerpá a rozvíjí dlouholeté 
zkušenosti firem FAB, s.r.o. v České re-
publice a CE Marshall Ltd. ve Velké Bri-
tánii. Společnost FAB byla založena již 
v roce 1911 a k původnímu výrobnímu 
programu firmy, výrobě stavebních, za-
dlabacích a nábytkových zámků včetně 
kování, přibyly od roku 1958 k sortimen-
tu i zámky pro automobilový průmysl. 
Firma se tak postupně stala výhradním 
dodavatelem vložkových zámků pro celý 
sektor automobilového průmyslu v teh-
dejším Československu. Společnost CE 
Marshall Ltd. byla založena v roce 1942 
a postupem času si upevnila své vedou-
cí postavení na britském trhu v oblasti 
zámkových systémů pro automobilový 
průmysl. Společnost CE Marshall Ltd. 
vstoupila do koncernu ASSA ABLOY v 

roce 2000. Od roku 2006 je FACEA ob-
chodní značkou pro nově vzniklou divizi 
ASSA ABLOY Car Lock Group.
V současnosti by společnost ráda posílila 
dlouholetou tradici značky FAB, a proto 
se rozhodla opustit obchodní značku 
FACEA. Jako dodavatel jednoho z před-
ních výrobců vozů v našem regionu, 
automobilky Škoda Auto a.s., která je 
součástí koncernu VW, jsou představite-
lé společnosti nadšeni, že se značka FAB 
může pyšnit stále na světově známých 
vozech, stejně tak jako v 60. létech mi-
nulého století. Cílem firmy, jejíž nový ná-
zev je tedy ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o. 
odštěpný závod FAB Vehicle Security, je 
přispívat k celosvětovému trendu zvyšo-
vání bezpečnosti a špičkovým designem 
podporovat prestiž svých zákazníků. Ve 

společnosti jsou všichni hrdi i na nové 
logo FAB, které je v symbióze s ASSA 
ABLOY.
V souvislosti s otevřením nového závo-
du v Týništi nad Orlicí jsem položil něko-
lik otázek týkajících se tohoto komplexu 
řediteli odštěpného závodu FAB Vehicle 
Security a jednateli společnosti ASSA 
ABLOY Rychnov, s.r.o., panu Ing. Vladimí-
ru Bayerovi.

Výstavba  nového závodu v Týniš-
ti proběhla v rekordní době. Za jak 
dlouho najede ostrá výroba v plném 
rozsahu?
 Výroba v Týništi jede v původním roz-
sahu od měsíce června. Do konce roku 
očekáváme uvedení do provozu nových 
výrobních linek, pro jejichž umístění byla 
hala postavena. 

Co přesně bude výrobní náplní?
Odštěpný závod FACEA, nově tedy FAB 
Vehicle Security, vyrábí zámkové bez-
pečností systémy pro automobilový 
průmysl. 

Řeknete nám pro zajímavost, ke kte-
rým všeobecně známým firmám vaše
výrobky z Týniště poputují?
 K našim zákazníkům patří přední výrob-
ce aut v ČR, to je Škoda, která je součástí 
koncernu VW, tudíž můžete najít naše 
zámky i v některých dalších modelech 
koncernu VW. Další naši zákazníci jsou 
Bentley, Ford, Lamborghini a i někteří 
výrobci nákladních automobilů. 

Kolik lidí a v kolika směnách bude fir-
ma FAB Vehicle Security v Týništi za-
městnávat? 
Momentálně zaměstnáváme okolo 400 
osob a to ve dvou směnách. 

Budou to především kmenoví zaměst-
nanci, nebo poskytnete možnosti 
uplatnění i místním lidem?
Do nového závodu jsme se přestěhova-
li s kmenovými zaměstnanci, někteří z 
nich k nám dojížděli z Týniště. V součas-
nosti jsou otevřeny nové nabídky na po-
zice konstruktérů, disponenta logistiky 
a inženýrů kvality. Budeme samozřejmě 
rádi, když se nám na tyto pozice přihlásí 
místní lidé. 

V Týništi má strojírenská výroba dlou-
hou historii. Byl i to jeden z důvodů, 
že jste se rozhodli postavit nový zá-
vod právě tady?
Při hledání lokality pro nový závod jsme 
se přikláněli k vlastnostem jako je do-
stupnost a příznivé investorské podmín-
ky, ale hlavně pro nás byl rozhodující 
termín dokončení stavby. Samozřejmě 
nás těší, že můžeme navázat na tradici 
strojírenství v Týništi nad Orlicí a pokra-
čovat v ní. Chtěl  bych využít příležitosti 
a poděkovat vedení města Týniště nad 
Orlicí za jejich vstřícný přístup. Rád bych 
občany města pozval na den otevřených 
dveří dne 30.6. 2012 od 10:00 v areálu 
parkoviště společnosti FAB Vehicle Secu-
rity – program viz níže.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor s Ing. Vladimírem Bayerem 
vedl Libor Koldinský
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CESTA DO TÝNIŠTĚ A ZPÁTKY

Z každoročních vzájemných návštěv Týnišťáků se stává milá 
tradice. Naše město a vesničku na Přešticku v okrese Plzeň-jih 
spojuje nejenom shodné místní jméno, ale také jedno tech-
nické zařízení - vodojem. A právě díky této podobnosti byla 
navázána nová kamarádství, která se rok od roku stále upev-
ňují. Spolek přátel města Týniště nad Orlicí obdržel před něko-
lika měsíci pozvání  k prvnímu setkání rodáků, starousedlíků 
a přátel obce Týniště. Za Spolek se akce zúčastnila pitoreskní 
skupina nadšenců ve věkovém rozpětí 5 - 47 let. Zásadní před-
poklad úspěšného průběhu týnišťského srazu - pěkné počasí 
- byl splněn.V rádiu dokonce zaznělo: „16. června 2012 padaly 
na Plzeňsku teplotní rekordy!“ 

Oslavy zahájil starosta Lubomír Kasl přivítáním všech přítom-
ných v bývalé stodole hospody U Kaiserů upravené pro letní 
akce. Následovala veselohra Jak oženit pana lékárníka v po-

dání Divadelního spolku z nedalekých Příchovic a po knedlo-
-vepřo-zelu se tančilo za doprovodu klatovského tria MARS. 

Nedělní ráno bylo zahájeno vydatnou česnečkou a knedlem-
-vepřem-zelem ohřátém na grilu. Pak došlo na kopení sena, 
obchůzku po vsi a loučení. 

Týnišťské setkání nepochybně splnilo svůj účel. Sešli se tu pa-
mětníci, spolužáci, sousedé a dávní i současní kamarádi, kteří 
se v průběhu celého víkendu příjemně bavili a společně vzpo-
mínali. 

Děkujeme všem Týnišťákům za pozvání, za nevídanou pohos-
tinnost a za přijetí v atmosféře téměř rodinné!

Kateřina a Adam Prokešovi

SOUTĚŽ O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. vypisuje každoročně pro 
obce zapojené do systému EKO-KOM soutěž „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“. 
V této soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry ak-
tivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v třídě-
ném sběru využitelných složek odpadů. 

V této soutěži za rok 2011 se umístilo Týniště nad Orlicí, samozřejmě včetně 
obcí Štěpánovska, Petrovic, Petroviček, Rašovic a Křivic MEZI 14 NEJLEPŠÍ-
MI Z CELKOVÉHO POČTU 5 993 OBCÍ zapojených do systému EKO-KOM, 
jako NEJLEPŠÍ Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE. Tohoto krásného umístění 
bylo dosaženo nejenom vytvořenými podmínkami pro třídění odpadů, ale 
především díky občanům poctivě třídícím odpady. Za to vám všem dík a 
přání zapojení i dalších, kteří se zatím neúčastní nebo jen v malé míře.

Josef Urbánek, ekolog

A CO JEŠTĚ MOŽNÁ NEVÍTE
Společnost EKO-KOM, a.s,, vyplácí městu odměny podle ustanovení smlouvy za zajištění 
zpětného odběru a využití vytříděných složek odpadů. Jedná se o nezanedbatelnou částku, 
která za rok 2011 přesáhla jeden milion korun. Tyto peníze jsou plně využívány na hrazení 
nákladů odpadového hospodářství města.
Závěrem je třeba konstatovat, že zapojením se do procesu třídění odpadů občané nešetří 
peníze jenom městu, ale šetří především svoje peněženky. Výsledky soutěže jsou potom 
hezkým bonusem a oceněním města a jeho občanů na celorepublikové úrovni.
Proto třiďte odpady i nadále v  nejvyšší míře!!!



strana 16

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vás informovali o činnosti 
tohoto sdružení. Svaz tělesně postiže-
ných v České republice je neziskovou or-
ganizací s celostátní působností, jejímž 
základním cílem je všestranně podpo-
rovat a hájit specifické potřeby a zájmy
svých členů a dalších tělesně postiže-
ných občanů bez ohledu na rozsah jejich 
postižení. Organizace  zajišťuje sociální 
poradenství, aktivizační, sportovní a re-
habilitační činnosti, pořádá rekondiční 
pobyty pro své členy a podobně. 

V Týništi nad Orlicí má činnost svazu 
dlouholetou tradici. V letošním roce pro 
členy plánujeme návštěvy solné jeskyně 
a plaveckého bazénu v Hradci Králové, 
možnost shlédnout vybrané představe-
ní Klicperova divadla, pro zájemce účast 
na rekondičním pobytu a na konci roku 
společné setkání s pohoštěním. Pokud 
máte zájem připojit se k této organiza-
ci, nebo nějakým způsobem podpořit 
naši činnost, kontaktujte uvedené osoby 
místního výboru.

KONTAKTY

Předseda 
Petr Zahrádka, tel. 776 729 493 

Jednatel
Božena Repčíková   tel. 604 866 042

Hospodář 
Lýdie Plančíková tel. 603 878 375           

                                                                           
               

MASÁ�E T�ebechovice p/Oreb, T�ni��ská 333
Vás srde�n� zve na Havajsou masá�  Lomi Lomi

 za Ak�ní cenu K� 276,-- (p�vodn�  K� 460,--)
Akce platí do konce �ervence.
Kompletní nabídka na  www.masaze-monika.cz
Informace a objednávky na telefoním �ísle: 736 247 407                                                                                   
T��í se na Vás masérka
 Monika.

Prodej �típan�ch metrov�ch polen -
vhodn�ch do Va�ich krbov�ch kamen
Listnaté tvrdé – 1114,- k� s DPH za prostorov� metr

Listnaté m�kké – 1026,- k� s DPH za prostorov� metr

Kontakt: ing. Mlyná� 603 894 385

Nabídka kurzů

„Příprava k přijímacím pohovorům na SŠ“

Kurz by se otevíral v září 2012. Kurz je  zamě-
řen na přípravu z ČJ a literatury dle požadavků 
SCIO testů apod.
Nabízím přípravu pro zkoušky z 5. , 7. a 9. třídy 
ZŠ. 

V případě zájmu o podrobnější informace, 
prosím, pište na brezkova@email.cz nebo 
777241281, příp. kontaktujte p. Stolína – ředi-
tele KC Týniště nad Orlicí.

ZDE MŮŽE 
BÝT I VAŠE 
REKLAMA



OBRAZEM ZE DNE DĚTÍ V PETROVICÍCH
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OBRAZEM ZE SWINGOVÉHO FESTIVALU
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