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Usnesení č. 58
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 13.05.2013

A) Schvaluje

1. Rozpočtová opatření č. 4 -5/2013.
2. Výjimku na posunutí počátku času 
nočního klidu ve dnech 31.5. až 1.6.2013 
z 23.00 hod na 24.00 hod.
3. Na základě výběrového řízení uzavře-
ní nájemní smlouvy s firmou PPT Plzeň
na dobu 5 let za podmínek nabídnutých 
v nabídce, které budou předmětem 
smlouvy a po vzájemné dohodě odstou-
pení od stávající nájemní smlouvy. 
4. Uzavření smlouvy s firmou Prodin, a.s.,
na zhotovení návrhu dopravního řeše-
ní prostoru ulic Turkova a Mostecká ve 
městě Týniště nad Orlicí.
5. Uzavření smlouvy s firmou Besam 
na preventivní profylaktické prohlídky 
a údržbu automatických dveřních sys-
témů v rozsahu 1 x ročně za podmínek 
uvedených v nabídce.
6. Smlouvu s firmou Fin–servis, a.s., o
zprostředkování burzovních komodit-
ních obchodů. 
7. Účetní uzávěrku příspěvkové organi-
zace Městský bytový podnik Týniště nad 
Orlicí sestavenou k 31.12.2012.

B) Bere na vědomí   

1. Zápis z Finančního výboru ze dne 
29.04.2013.
2. Stav hospodaření  města  k 30.4.2013. 
Dále vzala na vědomí vývoj daňových 
příjmů k výše uvedenému datu a porov-
nala ho se skutečným stavem daňových 
příjmů roku 2012.
3. Informaci o pojistných podmínkách 
pojišťovny Kooperativa, včetně zamítnu-
tí plnění pojistné události odcizení mří-
žek odvodňovacích kanálů v chodnících 
města a ukládá vedoucímu odboru prá-
vy majetku prověřit, zda je možné tuto 
věc pojistit.
4. Informaci ve věci dotace na zateplení 
budovy MC Ratolest v částce 140 000 
Kč.
5. Žádost společenství vlastníků č.p. 111 
a 112 o vybudování nových chodníků a 
souhlasí se zněním odpovědi, kterou  již 
obdrželi. V roce 2013 nelze tuto záleži-
tost jiným způsobem zajistit.
6. Informaci ve věci stavebního řízení re-
konstrukce Tyršova náměstí.

C) Zamítá

1. Žádost Telefónica Czech Republic, a.s., 
na snížení nájemného a trvá na dodržení 
podmínek stávající smlouvy.
2. Žádost paní Markéty Kaškové o finanč-
ní příspěvek na psí útulek Lukavice.

D) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM  prodej pozem-
ku pod garáží p.č. 2013/3 v k.ú. Týniště 
nad Orlicí pro p. *** za cenu 150 Kč/m2 + 
poplatky s prodejem spojené.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
2. Zařadit do jednání ZM  prodej pozem-
ků pod trafostanicemi RK_0132, Štěpá-
novsko  p.č. st. 96/1 a st. 96/2 v k.ú. Ště-
pánovsko za cenu 150 Kč/m2 a poplatky 
s prodejem spojené pro ČEZ Distribuce, 
a.s. T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paš-
tika
3. Odpovědět firmě ČEZ Distribuce, a.s.,
ve věci nutnosti zhotovení oddělovací-
ho geometrického plánu na pozemek 
p.č.1662/64 za účelem prodeje pozemku 
pouze pod objektem a v těsné blízkosti 
trafostanice RK_1087za cenu 990 Kč/
m2 a poplatky s prodejem spojené.   T: 
31.5.2013 Odpovídá: Z. Hejna
4. Zařadit do rozpočtu částku 30 000 
Kč na realizaci burzovních komodit-
ních obchodů. T: Průběžně Odpovídá: I. 
Oubrechtová
5. Vyhlásit výběrové řízení na zpracování 
PENB pro město Týniště nad Orlicí, včet-
ně zařazení požadované částky do roz-
počtu města na rok 2013.
Termín: 30.06.2013    Odpovídá:Z. Hejna
6. Zařadit do jednání ZM žádost o sníže-
ní ceny pozemku pro p. ***  a p. *** v k.ú. 
Štěpánovsko. T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing. J. Paštika
7. Odpovědět ve věci obsahu dopisu od 
Ing. Ládra  ze dne 3.5.2013.
T: 17.5.2013 Odpovídá: Ing. J. Matička

Usnesení č. 59
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 27.05.2013

A) Schvaluje

1. Dle návrhu hodnotící komise vítěze vý-
běrového řízení firmu PRIMA, s.r.o., Hra-
dec Králové a pořadí na 2. a 3. místě na 
zhotovení díla Rekonstrukce KC v Týništi 
nad Orlicí (1. PRIMA, s.r.o., 2. Metrostav, 
a.s., 3. Stako, s.r.o., Hradec Králové).

2. Povolení užívání veřejné komunikace 
na akci 18. mezinárodního swingové-
ho festivalu ve dnech od 31.5.2013  do  
2.6.2013.
3. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou na základě plné moci fir-
mou MATEX HK, s.r.o., na pozemcích 
města p.č .2015/5, 2017/4,2017/5 a 
2017/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
4. Pravidelné parkování vozidla firmy
Autocentrum Matrix, a.s., za účelem re-
klamy v prostoru Mírového náměstí ve 
dnech pondělí – pátek od 8.00 do 15.00 
hod, bez vyhrazení místa.
5. Darovat knihu Týniště nad Orlicí - měs-
to v lesích firmě Pekass Rychnov nad
Kněžnou.

B) Bere na vědomí   

1. Dopis Ing. Ládra ve věci pořádání 
swingového festivalu Jardy Marčíka.

C) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM  revokaci usne-
sení zastupitelstva města č. 8 ze dne 
12.3.2012, bod A 16.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
2. Odpovědět na dopis Czech Energy, 
s.r.o.,  ve věci jejich odvolání proti roz-
hodnutí RM ze dne 13.5.2013 (neuzavře-
ní smluv o pronájmu   kotelen).  RM na 
svém původním stanovisku trvá.
T:28.5.2013 Odpovídá: Ing. J. Matička 
3. Projednat  na zasedání ZM směnu po-
zemků mezi městem Týniště nad Orlicí a 
firmou RNDr. Jaroslav Marek - Orlické od-
pady s výjimkou pozemku p.č. 1998/7.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
4. Zařadit do jednání ZM návrh mimo-
řádného příspěvku ve výši 60 000 Kč pro  
Sportovní klub Týniště nad Orlicí  na rok 
2013. T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. 
Paštika

Ing. Jaroslav Matička, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Zatracené počasí

Počasí bych na-
zval jakousi zlo-
myslností přírody. 
Neřídí se předpo-
vědí, je škaredé 
když všichni če-
kají, že bude hez-
ké, prostě si dělá, 
co chce. Jednou 
zemi otepluje, 
jindy zase ochla-

dí. Čas od času spadne cisterna vody na 
každý metr čtverečný v oblasti, kde by 
povodeň ještě před pár lety nikdo neče-
kal, tak jak se dělo před pár týdny. Ne-
hledě na to, že letos si s naší nervovou 
soustavou klima celkově pěkně zahrává. 
Nejvíc mě může nadzdvihnout, když sly-
ším, že je to běžné a zcela pro tuto dobu 
normální. Podle mě není.
Konstantou určitě je, že počasí je věčné 
stejně jako čas. I kdyby se po Zemi pře-
hnala atomová bouře a zůstaly by trčet 
jen pařáty mrakodrapů a sem tam ně-
jaký stín, vždycky nějak bude, akorát u 
toho nebudeme my. Ale až tak daleko 
uvažovat nechci, chci být jako tradičně 
optimistou, vždyť už snad bude to kýže-
né léto.
K počasí je však třeba mít úctu, ať je zata-
ženo nebo slunečno. Ovšem i přízemní 
mrazíky jsou vznešené téma, byť by byly 
sebepřízemnější a naštvaly nás, proto-

že nám spálily květiny. V tématu počasí 
jsme si všichni rovni. Vysoká oblačnost, 
nízká oblačnost, kroupy nebo trakaře, 
všechno je to prašť jako uhoď a v aréně 
pod nebem s námi hrají nekonečnou 
partii pan Celsius s panem Fahrenhei-
tem.
Ještě jedna myšlenka mě k tomuto téma-
tu napadla. Je zvláštní, kolik má čeština 
výrazů pro špatné počasí. Psa by nevy-
hnal, padají trakaře, čerti se žení, mrzne, 
až praští. Zato hezké počasí odbýváme 
běžně prostým - je tam pěkně.
Každopádně se ale musím vyslovit k 
předpovědi, to je vůbec věda převeli-
ká. Když se řekne předpověď počasí, já 
osobně si ihned představím rosničku, 
co leze po žebříku ve sklenici od okurek. 
Tak je to i s počasím. Někdy teplota vyle-
ze nahoru a jindy nám hlasatelky počasí 
předpovědí mráz. Je to vlastně stejně ale 
sázka do loterie. Předpověď počasí 
na soukromých televizích spí-
še připomíná módní pře-
hlídku hlasatelek 
než profesi-
o n á l n í 

zprávu. Moderátorky pouze procháze-
jí ve slušivých modelech po prázdné 
místnosti a ukazují vlastně do prázdna. 
Akorát my televizní diváci vidíme za nimi 
mapu. Tak se stává, že mnohdy se netrefí 
a ukazují úplně jiné místo, než o kterém 
mluví. Nakonec je to stejně jedno. 
Nemyslím si, že někdo dokáže přesně 
předpovědět počasí dopředu. Spíše je 
to jen odhad podle aktuálního stavu. 
Ale vždycky se pousměji nad tím, na jak 
dlouhou dobu dopředu dokáží „před-
povídat“. To se pak nemůžeme divit, že 
každou chvíli se meteorologové mýlí a 
neustále předpověď mění. Vždyť je to 
logicky nemožné, vědět dopředu, jak 
bude. Já se na televizní předpověď sice 
dívám, ale spíš se pak ráno kouknu z 
okna a podle toho se rozhodnu, co si ob-
leču. Selský rozum má své jisté výhody. 
Závěrem vám, milí čtenáři, přeji počasí 
na prázdniny a dovolené pochopitelně 
co nejlepší. Moje předpověď je optimis-
tická. Bude tutově hezky ...

Libor Koldinský
šéfredaktor

PODORLICKÁ KUCHAŘKA

Zeleninové saláty a pomazánky by nám měly mimo jiné  do-
dat tolik potřebný vitamín C a také pro organismus důležité 
minerály. Kvůli vitamínu C bychom měli alespoň část zeleniny 
konzumovat tepelně neupravenou - syrovou.

Okurkový salát s bylinkami

Potřebujeme čerstvou okurku (cca 600 – 800 g), 2 jogurty, 4 
stroužky česneku, sůl, lžičku sladké papriky a bylinky (pažitku, 
petrželku nebo kopr). Okurku nastrouháme a v míse promí-
cháme s česnekem utřeným se solí, s paprikou a jogurtem. Do-
chutíme lžící pokrájených bylinek, které zvolíme podle chuti.

Květákový salát

Očištěný květák povaříme v malém množství osolené vody, 
ocedíme a necháme vychladnout (vodu lze přidat do polévky). 
Než květák vychladne, připravíme si další ingredience – ředk-
vičky (2 svazky), hlávkový salát, sůl,  1/8 l pomerančového džu-
su a kelímek jogurtu. Ředkvičky a salát nakrájíme, přisolíme, 

zalijeme džusem a promícháme s jogurtem, Nakonec přidáme 
i vychladlý, na růžičky rozebraný květák a promícháme.

Tvarohová pomazánka s mrkví

Potřebujeme 250 g tvarohu, žloutek, svazek (asi 10 kusů) mla-
dé mrkve, 2 lžíce medu (případně džemu). Tvaroh umícháme 
s medem a žloutkem, přidáme nastrouhanou mrkev a dobře 
promícháme.

Salát z hovězího masa se zeleninou

Připravíme si 250 g vařeného hovězího, 2 kedlubny, 5 kusů 
mladé cibulky, svazek ředkviček, 4 rajčata, 1/8 l vody, ocet, sůl, 
pepř, cukr, 2 lžíce kečupu a pažitku. Maso pokrájíme, kedlubny 
a ředkvičky nastrouháme, cibulku drobně pokrájíme a rajčata 
nakrájíme na tenké plátky. Zalijeme marinádou z vody, octa, 
kečupu, cukru, soli a pepře (dle chuti). Nakonec přimícháme 
nadrobno nakrájenou pažitku.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

93 let Vlasta Vetejšková
85 let Marie Diblíková
 Miroslav Samek
 Jindřich Vávra
 Jitka Rozmajzlová
80 let Marie Vošlajerová
 Kamil Jireš
 Jaroslav Čepelka

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
František Flégl (80)

Oldřich Kadrmas (92)
Jaroslava Hoffmanová (65)

Milena Husáková (77)
Jiří Kinský (86)

Kateřina Lukášková
Jakub Dostál

Jan Dostál
Tomáš Dzik

Vojtěch Mirovský
Lukáš Plodek

Barbora Rakašová

GRATULACE

Jménem pracovníků a klientů Geriatrického 
centra bychom rádi touto cestou pogratu-
lovali paní Miroslavě Zemánkové k jejímu 
životnímu jubileu 75. narozeninám. U této 
příležitosti ji přejeme do dalších let mnoho 
zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, duševní 
svěžesti a stále neutuchají humor. Zároveň ji 
chceme vyjádřit velké poděkování za dob-
rovolnickou činnost, kdy při pravidelných 
úterních setkáních hraje a zpívá společně s 
paní E. Píchovou, panem E. Pelikánem a pa-
nem K. Procházkou našim klientům.

VZPOMÍNKA

Dne 19. 7. 2013 by se dožil 
pan Ondřej Králík z Týniště 
nad Orlicí 100 let. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku.

Za rodinu syn Ondřej Králík

Dne 12. července to bude 10 let, kdy nás na-
vždy opustil náš tatínek a dědeček pan Jan 
Rous z Týniště nad Orlicí.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Eva s man-
želem, vnoučata Katka a Honza.

Dne 20. června uplynulo 32 let od úmr-
tí mého otce Oldřicha Rázka, který by 
22. května oslavil 85. narozeniny. Pra-
coval v uhelných skladech jako řidič. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu syn Oldřich

Dne 3. července uplyne již 9 roků od 
úmrtí mojí manželky a naší maminky 
paní Ireny Hynkové z Týniště nad Or-
licí.
Stále vzpomíná manžel, dcery s rodina-
mi a příbuzní

BESEDA VE VODÁRENSKÉ VĚŽI

Spolek přátel města vás zve na besedu s názvem Letecká vál-
ka mezi Labem a Orlickými horami, která se bude konat 13. 
července 2013 od 18.00 hodin. Přednáška bude doplněna 
projekcí historických válečných fotografií.

Tématem bude kniha Michala Plavce Smrtonosná oblaka, kte-
rou představí sám autor. Publikace volně navazuje na řadu 
jeho dalších knih, které se věnují letecké válce a bombardová-
ní českých měst během druhé světové války.  Nová kniha popi-
suje události od činnosti československých leteckých jednotek 
v roce 1938 se zvláštním zřetelem na události v době zářijové 
mobilizace a okupace části východních Čech v říjnu 1938, kdy 
začaly z letiště u Moravské Třebové operovat němečtí stíhači. 
Zvláštní pozornost věnuje autor i činnosti letecké skupiny s 
obřími šestimotorovými transportními letouny Messerschmitt 
Me 323 z chrudimského a skutečského letiště a dalších jedno-
tek v letech 1944 až 1945. Detailně jsou přiblíženy také ope-
race německých nočních stíhačů nad východními Čechami, 
činnost sovětských průzkumných a stíhacích letců v této ob-
lasti včetně popisu sestřelu sovětského stíhače ppor. Cvetko-
va u Náchoda v dubnu 1945 nebo podrobně zpracovaná čin-
nost německých štábních, stíhacích, bitevních, průzkumných 
a transportních leteckých útvarů z východočeských letišť, 
včetně zásobování obklíčené pevnosti Breslau z letišť Hradec 
Králové a Vysoké Mýto. Zvláštní kapitola se věnuje bojové čin-
nosti Luftwaffe během květnových dnů 1945 včetně popisu

bombardování Holic a útoku bitevních letounů z Pardubic na 
budovu rozhlasu a Václavské náměstí v Praze. 
Kniha má rozsah 495 stran a doprovází ji přibližně 450 fotogra-
fií a bude možné ji zakoupit v galerii během prezentace.

Michal Plavec (nar. 1973), kurátor letecké sbírky Národního 
technického muzea v Praze. Autor námětu a scénáře několika 
dokumentárních filmů. Autor deseti publikací a spoluautor
čtyř knih. V letech 1999 až 2001 pracoval pro obecně prospěš-
nou společnost Člověk v tísni v Albánii, Kosovu a Bělorusku.

Akce se uskuteční za podpory Královéhradeckého kraje.
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VĚŽENÍ OŽIVILY KOSTÝMY

První červnový den zahajoval Spolek 
přátel města další letní sezonu ve vodá-
renské věži. Deštivé počasí si nakonec 
dalo alespoň na chvilku pauzu a zhruba 
250 návštěvníků si mohlo užít příjem-
nou atmosféru v nádechu lázeňské kolo-
nády. Věžení opět probíhalo v dobovém 
oblečení spadajícím do 30. let minulého 
století, kdy byla postavena vodárenská 
věž. Letos přišlo v krásném a nápaditém 
kostýmu už více jak třicet nadšenců, kte-
ří se bavili nejen poslechem úžasného 
swingu místních Black Buřiňos, ale i sta-
ropražskými melodiemi v podání Pavla 
Plašila a Karla Koldinského. Na ploše ko-
lem věže bylo ve stáncích možno zakou-
pit nejen české buchty i lázeňskou kávu, 
ale i milé výrobky z pedigu, háčkované 
dekorativní předměty či místní litera-
turu. Své vyžití zde určitě nalezly i děti, 
kterým se věnovaly cvičitelky ze Sokola i 
děvčata z Ratolesti. Prohlédnout si moh-
ly i moderní hasičské auto. 
Uvnitř věže v galerii je pro letošní rok 
instalovaná expozice místních spolků a 
sdružení s názvem Jak šel čas. Jsou zde 
k vidění zajímavé artefakty, které do-
sud vystavovány nebyly. Několik spolků 
slaví v letošním roce svá kulatá výročí a 
opravdu přispěla kvalitními exponáty. 
Výstavu skutečně stojí za to vidět, proto-
že si myslím, že je na dlouhá léta neopa-
kovatelná.
Každopádně bych chtěl ještě jednou 

poděkovat členům spolku, kteří se na 
expozici a přípravných pracích podíleli, 
dále všem aktérům věžení z řady stán-
kařů i zástupců jednotlivých sdružení 
za poskytnutí dobových materiálů. V 
neposlední řadě bych chtěl poděkovat 
náměstkovi hejtmana Ing. Karlu Janeč-
kovi za zajištění daru od úřadu Králové-
hradeckého kraje na tuto akci.
Závěrem chci říci, že letošní věžení se 
podle následných slov účastníků líbilo. 
Já sám jsem nabyl pocitu, že si získává 
své stabilní místo v kalendáři týnišťských 
akcí, což je myslím dobře, protože pro-
paguje nejen swing, který k Týništi beze-

sporu patří, ale především místní historii, 
kterou by si každý občan města měl ale-
spoň občas připomenout. A jelikož mezi 
těmi, kteří letos na sobě neměli kostým, 
padala předsevzetí, že příští rok jedině v 
dobovém oblečení, tak se již teď na páté 
věžení těším.

Libor Koldinský
předseda Spolku přátel města

Fotogalerii k věžení naleznete na druhé 
straně obálky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

AUDIOKNIHY 
neboli zvukové či mluvící knihy

Audioknihy jsou alternativním přístupem 
k literatuře a v současnosti zažívají svůj 
boom. Nejsou variantou jen pro zrakově 
postižené, ale umožňují i ostatním čtená-
řům nahlédnout na literární dílo trochu 
jinak.

Audioknihy jsou spojeny většinou s knižní 
předlohou, podle které jsou nahrávány. 
Poslech audioknihy dává zážitku z literár-
ního díla další rozměr, zprostředkovate-
lem je hlas člověka a médium, na kterém 
je nahrávka uložena. Dříve to byly audio-
kazety, dnes to jsou CD a CD ve formátu 
MP3. Formát MP3 je výhodný z toho dů-

vodu, že se na něj vejde více zvuku a v 
lepší kvalitě.

Audioknihy se liší svojí délkou, protože 
některé jsou nahrány přesně tak jako je-
jich literární předloha, jiné jsou zkráceny 
nebo se nahraje jejich rozhlasová drama-
tizace.
Takzvané „čtení ušima“ můžete využívat 
při jízdě autem, při domácích pracích, 
sportu nebo jako jinou variantu předčítá-
ní dětem. 

Přijďte si k nám vybrat z nové nabídky 
a vyberte si nahrávky, které vás nejvíce 
osloví.

Jarmila Vašátková

Půjčovní doba 
o prázdninách

Dospělé oddělení

Pondělí: 8  -  12      13  -  17
Čtvrtek: 8  -  12       13  -  17  

Dětské oddělení

Středa: 9  -  12      13  -  16 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

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

Proběhlo ve Sluníčku

Koncem května proběhlo v divadle ZÁ-
VĚREČNÉ VYSTOUPENÍ SE SLUNÍČKEM, 
předvedly se zde děti z hudebních, 
dramatických, sportovních a tanečních 
kroužků. Téměř dvouhodinový pro-
gram byl sestaven tak, aby se dostalo 
na všechny flétnistky, keyboardisty, 
malé zpěváky a především tanečníky, 
kteří program vždy rozhýbali. Zpestře-
ním bylo vystoupení volejbalistek, které 
ukázaly, co všechno zvládají v barevném 
minivolejbalu a malý vstup kroužku Hol-
čičiny, které předvedly svůj kouzelný hr-
nec. Dopoledne se na naše vystoupení 
byla podívat týnišťská škola a odpoledne 
bylo vystoupení pro rodiče a veřejnost. 
S koncem května nebo začátkem června 
byl i konec letošním zájmovým krouž-
kům, ve většině z nich proběhly závě-
rečné speciální schůzky, kde se hledal 
poklad nebo se opékaly buřty. 

Na našem tradičním POHÁDKOVÉM 
LESE se sešlo přes 140 dětí a téměř 200 
dospělých. 19 pohádkových postaviček 
mělo plné ruce práce, ale všechno zvlá-
daly s přehledem. Díky krásnému počasí 
bylo v lese opravdu pohádkově. Děkuje-
me všem pomocníkům, kteří s námi tuto 
povedenou akci chystali.

V červnu se ve Sluníčku pilně připra-
vovaly tábory, vedoucí měli plné ruce 
práce připravit program se všemi rekvi-
zitami, zajistit hladký průběh a za každé-
ho počasí nachystat dětem krásné letní 
zážitky.

Od března se naše taneční kroužky 
účastnily tanečních soutěží v celém kraji. 
Tady je krátké shrnutí všech skupin:
Cigicigicak – Nové Město nad Metují 3. 
místo z 12, dále účast v Rychnově, v Tý-

ništi, v Dobrušce a přehlídka na zámku v 
Doudlebách
The Swag – scházejí se prvním rokem a 
tak s umístěním těsně pod bednou byly 
spokojené ve Dvoře Králové a v Rychno-
vě, další účast v Týništi a v Novém Městě 
n. M.
Rosegirls 0 – Dvůr Králové 3. místo, Par-
dubice 2. místo, dále účast Týniště n. O.
Rosegirls I. – Dvůr Králové 3. místo, Rych-
novský pohárek 3. místo, dále účast Tý-
niště n. O.
Rosegirls II. – 3x zůstaly na nevděčném 
4. místě, účast Dvůr Králové, Týniště n. 
O., Dobruška, Rychnov n. K.
Rosegirls III. – Pardubice 3. místo, Nové 
Město n. M. 2. místo, Dvůr Králové 2. mís-
to, Rtyně v P. 1. místo, Rychnovský pohá-
rek 1. místo, Týniště n. O. 1. místo.
Děkujeme všem tanečním vedoucím, 
Daně Černohousové, Lence Reslové, 
Lence Volkové, Míše Duškové, Nikole 
Krejčíkové, Anetě Matoušové a Veronice 
Bartošové za jejich čas a energii, kterou 
celý rok předávaly dětem. Poděkování 
patří i rodičům, kteří se aktivně účastni-

li jednotlivých soutěží jako doprovod a 
povzbuzující diváci.

Poděkování samozřejmě patří i našim 
dalším externím vedoucím, kteří vedou 
celoročně pravidelné zájmové kroužky 
a věnují svůj volný čas dětem: Mirek Ka-
lous, Hana Šimánová, Žaneta Brendlová, 
Káťa Rulfová, Zdeněk Chaloupka ml. i st., 
Petr Urbánek, Roman Vanický, Zdeněk 
Kvasnička, Láďa Dlab a Katka Kuklová. 
Své úspěchy měla i děvčata, která hra-
jí barevný minivolejbal. Kromě dílčích 
úspěchů a sbírání zkušeností během 
celého roku postoupila dvě družstva ve 
žlutém minivolejbale (přehazovaná) do 
oblastního finále v Brně, kde vybojovala 
dvojice Laura Skořepová a Eliška Růžič-
ková celkově 4. místo a dvojice Aneta 
Vacková a Lucka Pojezdalová celkově 3. 
místo, čímž si hladce obě družstva zajis-
tila postup do celostátního finále. Velké 
poděkování patří rodinnému doprovo-
du dívek, který má také svoji velkou zá-
sluhu na tomto úspěchu.
V neděli 16.6. se na stadionu v Týništi 
konal náš tradiční turnaj, ve spolupráci 
s oddílem volejbalu SK Týniště, v barev-
ném minivolejbalu s příznačným jmé-
nem Závěrečná. Ve žlutém minivolejba-
lu obsadila děvčata Týniště 1. – 3. místo, 
v oranžovém a v modrém získala shodně 
3. místa. Děkujeme všem rodičům za ak-
tivní účast v pozicích rozhodčích, diváků 
a sponzorů. 
Přejeme všem dětem dlouhatánské 
prázdniny a dospělákům pohodový čas 
strávený podle svých představ. Těšíme 
se na vás zase po prázdninách. 

Vaše Sluníčko
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti 
květen 2013

Dne 1.5. 2013 v 09:15 hod. 
bylo přijato oznámení o sku-
pině podnapilých osob, které 
se v prostorách nádraží ČD 
Týniště nad Orlicí chovají ne-
vhodně a vzbuzují veřejné 
pohoršení. Osoby byly stráž-
níkem z prostor nádraží vy-
kázány, záležitost byla řešena 
domluvou.
Dne 5.5. 2013  v 02:00 hod. 

byl strážníky v rámci hlídkové činnosti zjištěn případ přestup-
ku proti veřejnému pořádku, kdy mladý podnapilý muž v ulici 
17. listopadu budil veřejné pohoršení, když úmyslně vystrkoval 
své obnažené pozadí. Přestupek byl řešen v blokovém řízení. 
Dne 9.5. 2013 v 13:00 hod. bylo přijato oznámení týkající se 
velkého množství odpadků nakupených u bývalého drážního 
domu ve směru na Petrovice n.O.. Obyvatelé nemovitosti byli 
strážníkem vyzváni ke zjednání nápravy odklizením odpadků. 
Kontrolou provedenou v následujících dnech bylo ověřeno 
uposlechnutí výzvy.
Dne 9.5. 2013 v 21:55 hod. byly na základě telefonického 
oznámení řešeny manželské neshody v jednom z bytů v ulici T. 
G. Masaryka. Situace byla na místě strážníkem zklidněna. 
Dne 10.5. 2013 v 15:35 hod. byla opět řešena a zklidňována 
situace okolo partnerských neshod v ulici T.G. Masaryka. 
Dne 17.5. 2013 v 03:25 hod. operační důstojník Policie ČR 
požádal o prověření oznámení z L158, které se týkalo rušení 
nočního klidu hlasitou hudbou v bytovém domě v ulici Na Bě-
lidle. Po upozornění ze strany strážníků byla hudba utlumena.  
Dne 20.5. 2013 v 13:30 hod. na podkladě veřejnoprávní 
smlouvy uzavřené mezi obcemi Týniště nad Orlicí a Albrech-
tice nad Orlicí bylo dle požadavku starosty obce Albrechtice 
n.O. řešeno parkování vozidel na chodníku v ulici 1. máje v Al-
brechticích n.O..  
Dne 20.5. 2013 v 17:15 hod. bylo od obyvatele chatové osa-
dy Suté Břehy přijato oznámení, že v okolí chat se pohybuje v 
osobním vozidle Škoda podezřelá posádka, zřejmě s úsmyslem 
krádeže starého železa. V rámci následně provedené kontroly 
chatové oblasti nebylo předmětné vozidlo zastiženo, avšak 
provedeným šetřením bylo „podezřelé“ vozidlo ustanoveno a 

jeho provozovatel ztotožněn. Informace byly předány ke zpra-
cování. 
Dne 21.5. 2013 v 12:30 hod. oznámil správce z místní ubytov-
ny, že jeden z ubytovaných v opilosti nedodržuje řád ubytovny 
a verbálně napadá ostatní ubytované. Situace byla na místě 
uklidněna, věc dále bude řešena prostřednictvím Komise pro 
projednávání přestupků města Týniště nad Orlicí. 
Dne 22.5. 2013 v 10:30 hod. bylo přijato oznámení pracovní-
ka marketu BILLA,  že v prodejně mají muže, který se pokusil 
odcizit zboží. Strážníkem byla záležitost řešena v blokovém 
řízení.
Dne 27.5. 2013 v 19:29 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní o psu plemene stafordšírský teriér, který volně pobíhá po 
sídlišti U Dubu. Odchyt psa prostřednictvím odchytové tyče 
nebyl možný, neboť se pes bál a před strážníkem utíkal. Před 
použitím narkotizační pušky se na místo dostavil majitel psa, 
který jej již na jízdním kole hledal po celém městě. Vzhledem k 
ojedinělosti v daném případě byla věc řešena domluvou.
Dne 29.5. 2013 bylo v Týništi nad Orlicí, Křivicích a Rašovicích 
strážníky uskutečněno měření rychlosti vozidel, přičemž bylo 
zjištěno a řešeno do 30 případů překroční nejvyšší povolené 
rychlosti. 
Dne 29.5. 2013 v 13:00 hod.  byla hlídka městské policie v 
průběhu měření rychlosti kontaktována občankou města, že 
v lesním porostu za koupalištěm nalezla podezřelý předmět, 
zřejmě munici z 2. světové války. O nálezu byl informován ope-
rační důstojník Policie ČR, na místo byl přivolán pyrotechnik, 
který předmět zajistil.
Dne 30.5. 2013 v 14:26 hod. ze strany Policie ČR, obvodní od-
dělení Týniště nad Orlicí byl na strážníky vznesen požadavek o 
spolupráci při prověření oznámení týkajícího se dvou pode-
zřelých „podomních prodejců“, kteří se pohybují po domě  v 
ulici Okružní. Strážníky byli na místě ztotožněni dva zaměst-
nanci spol. RWE, kteří v domě obcházejí zákazníky RWE. Na 
místě bylo vše vysvětleno.
Dne 30.5. 2013 v 21:25 hod. bylo přijato oznámení o krádeži 
pánského horského jízdního kola zn. MERIDA MATTS ze sklep-
ní kóje v suterénu bytového domu v ulici T.G. Masaryka. Ve věci 
bylo dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu krá-
deže a z tohoto důvodu předáno věcně příslušné Policii ČR. 

Martin Štěpánek
velitel MP

ORCHESTRY ZUŠ HRAJÍ I O PRÁZDNINÁCH

Ani v době prázdnin naše orchestry a soubory nezahálejí. Již 
5. července se dechový orchestr ZUŠ zúčastní 4. ročníku 
festivalu dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného. 
Zde bude od 14. hodin vystupovat po boku např. Richarda 
Adama, Pavlíny Filipovské nebo Opočenky. 
O den později vystoupí Mladý týnišťský big band v rámci 
oslav 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve 
Vrbici. Jejich koncert je naplánován na 14. hodinu.
13. července dostal dixieland Black Buřiňos pozvání na akci 
Tropická noc v České Skalici.

V měsíci srpnu dixieland vystoupí ve Valdštejnské zahradě 
v Praze v rámci Kulturního léta v Senátu. Ve čtvrtek 22. 
srpna tam zahrají na koncertě od 17.00 do 18.00 hodin pod 
záštitou senátora Miroslava Antla.  A v posledním srpnovém 
víkendu, 31. srpna, čeká dixieland další tradiční akce - hudeb-
ní doprovod Nábřeží paromilů v Hradci Králové.

Mgr. Pavel Plašil
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne Večer

Pondělí Herna  9:30 - 12:00hod. Herna + kavárnička 16 - 18hod. 

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

Středa Herna + kavárnička 16 - 18hod. 

Čtvrtek 18. 7. Odpolední tvořivá dílna pro 
celou rodinu 16 - 19hod.

25. 7. Večerní dílna 20 - 22hod. 

Pátek Herna  9:30 - 12:00hod.

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc červenec 2013

Další akce v červenci:

8.-12.7. (Po - Pá) PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro RODINY s DĚTMI, téma: ŠMOULOVÉ
Táborový program pro rodiče s dětmi, denně od 8 do 18 hod., výlety, soutěže, tvoření, koncerty, opékání, společné vaření, 
pečení, ... Více informací + přihláška je v MC Ratolest.

18.7. (Čt) Odpolední tvořivá dílna pro děti a rodiče,  od 16:00 hod., téma: Recyklace (tvoření kytiček z ruliček od toal. papíru, 
zvířátka z CD, chobotnice z pet flašek a z víček obrázky na stěnu,...)
   
25.7. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: pletení z papíru (srdíčka, obal na květináče, misky...)
Středeční návštěvy KNIHOVNY (dětské oddělení) 9-12 a 13-16 hodin.

Plánujeme:
• Sobotní Letní KINO (promítání) ve stodole!
• Výlety na kole, vlakem ... do Častolovic, Doudleb, Třebechovic ...

Aktuální plán AKCÍ bude vyvěšen na vývěsce u MC Ratolest!

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Jen on je má skála, má spása, můj nedo-
bytný hrad, mnou nic neotřese.
Žalm 62,7

Bůh jako skála? To vyznává žalmista, 
jehož život provázejí těžké zkoušky a 
boje. Můžeme to vyznat i my? Vždyť ani 
dnes se život věrného Božího člověka 
neobejde bez zkoušek. Velikost žalmis-
tova svědectví nespočívá v tom, že by 
ho Bůh uchránil rizik, nýbrž v tom, že ho 
Bůh nikdy neopustí a že mu dá sílu vším 
projít. Proto je Bůh skála. To znamená, že 
– tehdy pro žalmistu, ale i dnes pro nás 
– představuje stabilitu, věrnost a spoleh-
livost. A pak také útočiště. Místo, kam se 
můžeme uchýlit. Když je zle, když neví-
me, co a jak dál, můžeme se přitisknout k 
Bohu. To nás uchrání pádu a skryje před 

pronásledovateli.
Právě proto, že Bůh se osvědčuje jako 
skála, smíme dál konat jeho dílo. Nic z 
toho, co konáme pro Pána Boha a s Pá-
nem Bohem, proto nevyzní naprázdno.

Pane Bože, ve všech zkouškách, které 
život přináší, chceme spoléhat na tebe, 
protože ty nás ujišťuješ, že jsi naše pevná 
skála, naše útočiště. Amen.

Píseň:
1. Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se 
duše má; strážné oko Tvůrce tvého |:ne-
spí ani nedřímá:|.
2. Pod ochranou Nejvyššího k spáse 
vede tvoje pouť; v bouřích žití vezdejší-
ho |:nedá on ti utonout:|.
3. Jestli Bůh je skrýše tvoje, tvoje zbraň 

a záštita, vítězstvím vždy skončíš boje, |:
triumf tebe uvítá:|.
4. Rozvesel se duše v těle, vroucí oběť 
obětuj; nikdo z ruky Stvořitele |:nevyrve 
ti podíl tvůj:|.
Píseň č. 198 z Evangelického zpěvníku 
(nápěv Josef Karafiát 1873, text podle
žalmu 91 Josef Baše 1873)

Srdečně zveme na shromáždění v čer-
venci (modlitebna Českobratrské církve 
evangelické, ul. V. Opatrného 58):
14.7. – od 10:30 h, host: br. f. Jaromír 
Strádal
28.7. – od 10:30 h

 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 2001 se konají opět pravidelné vý-
stavy speciálních klubů a tradiční Memoriál 
J. Holického. Na slavnostní schůzi předává 
tajemník ÚV ČSCH čestnou vlajku ústřední-
ho výboru ČSCH jako ohodnocení činnosti 
organizace. Přední chovatelé byli vyzna-
menáni zlatými, stříbrnými a bronzovými 
odznaky za obětavou práci v ČSCH. V září 
proběhla společná výstava chovatelů, mys-
livců, zahrádkářů a včelařů. Koncem září 
proběhla výstava Svět exotiky. Ke konci 
roku je organizace posílena chovateli exo-
tického ptactva, kteří vstupují do naší zá-
kladní organizace.
V roce 2002 probíhají opět tradiční výstavy. 
Je zvolen nový výbor základní organizace, 
předsedou se stává Dr. Jaroslav Vojtěch. Bo-
hužel silné povětří na jaře tohoto roku po-
ničilo střechu na spojovacím krčku a hale, 
takže byla nutná částečná rekonstrukce 
střechy. Je připravován projekt na zastřešení 
prostoru mezi halami. V listopadu na okres-
ní soutěžní výstavě se ZO Týniště nad Orlicí 
stává vítězem ve všech odbornostech. Ka-
lendář tradičních výstav je již stabilní a vý-
stavy probíhají dle plánu činnosti. Proběhlo 
výběrové řízení na zastřešení mezihalí. 
V roce 2004 opustili řady chovatelů přáte-
lé Miroslav Marek a František Kindl, kteří se 
významně podíleli na činnosti ZO a byli vý-
bornými chovateli. Tradiční výstavy probí-
hají v pevném termínovém kalendáři. V září 
se opět podařilo uskutečnit Ptačí safari, kte-
ré bylo hojně navštíveno. Aktivní činností 
chovatelů exotického ptactva pod vedením 
př. V. Hromka se opět podařilo vykouzlit v 
hale prostředí pralesa. V říjnu byla v areálu 
konána výstava
psů - staffordských teriérů. Dalším vrcho-
lem byla 1. krajská soutěžní výstava okresů 
Královéhradeckého kraje. Celkově zvítězil 
okres Rychnov nad Kněžnou a naši chova-
telé na tom měli nemalou zásluhu. Výstavu 
otvíral hejtman královehradeckého kraje 
Ing. P. Bradík. Výstava byla obohacena o 

exposici zemědělské techniky firmy Agrico
z Týniště nad Orlicí. Byla ukončena práce 
na mezihalí. Základní organizace se snaží 
navázat spolupráci s chovateli z Čierného 
Balogu v rámci aktivit města, bohužel bez 
úspěchu i přes poslání chovných zvířat.
Rok 2005 byl v březnu poznamenán úmrtím 
dlouholetého člena a výborného chovate-
le a funkcionáře Ladislava Pánka a dalšího 
člena Václava Matouše, který se významně 
podílel na výstavbě areálu. Výstavy dle ka-
lendáře proběhly bez problémů s dobrou 
účastí návštěvníků. Pokračují pravidelné 
Ptačí trhy, které získávají stále větší oblibu 
a jsou na ně pořádány zájezdy až z Plzně a 
Českých Budějovic.
V roce 2006 se odstěhovali aktivní členové 
manželé Markovi na Moravu, a bohužel řady 
chovatelů opustil dlouholetý funkcionář, 
tetovatel ZO a hospodář, výborný chovatel 
př. Jaroslav Kořízek. Podílel se významnou 
měrou na výrobě výstavních klecí, které ZO 
používá dodnes. Předseda ZO př. Vojtěch 
po řadě jednání zajistil odkoupení pozem-
ků pod chovatelským areálem od státního 
zemědělského fondu a základní organizace 
dík jeho aktivitě má vyřešeny majetkové 
poměry. Kalendář výstav je obohacen o 
speciální výstavu drůbeže-Klubu chovatelů 
českých slepic, která se pak stává nedílnou 
součástí programu výstav na další léta. V 
listopadu na okresní soutěžní výstavě opět 
naše ZO vítězí ve všech odbornostech. 
Př.Jaroslav Hušek zajistil u  Kary Trutnov 3 
krásné poháry pro nejlepší chovatele, které 
získávají  J. Podolský na králíky kastorexe a 
V. Pojezdala na vídeňské šedé a aljašky.
V roce 2007 má členská základna 46 členů. 
V tomto roce opouští řady chovatelů př. Jo-
sef Minařík z Lípy, dlouholetý člen výboru 
a vedoucí odboru holubů, výborný chova-
tel holubů moravských pštrosů, známý po 
celé republice. Při okresní soutěžní výstavě 
probíhá i speciální výstava vodní drůbeže 
a českých hus, kterou organizačně zabez-
pečil př. V. Hromek. Ostatní výstavy a ptačí 

trhy probíhají dle schváleného kalendáře 
výstav.
V roce 2008 probíhají pravidelné výstavy, 
na okresní soutěžní výstavě naše ZO opět 
vítězí ve všech odbornostech. Na celostát-
ní výstavě v Praze-Letňanech získává př. V. 
Hromek pohár na kachnu zakrslou divoce 
zbarvenou. Na výroční členské schůzi je 
zvolen nový výbor ZO. Předsedou zůstává 
př. dr. Jar. Vojtěch.
V roce 2009 výstavy probíhají dle schvále-
ného kalendáře. Na celostátní výstavě mla-
dých králíků v Lysé nad Labem získává př. dr. 
Vojtěch čestnou cenu na velké světlé stříb-
řité králíky a př. J. Marek se stává celostát-
ním mistrem klubu chovatelů moravských 
pštrosů. Byla provedena výměna oken v 
jedné hale a úprava fasády na čele areálu. 
V roce 2010 získává př. dr. Vojtěch na celo-
státní speciální výstavě holubů kingů titul 
klubového šampiona. Na celostátní výstavě 
v Lysé nad Labem získává dr. Vaník čestnou 
cenu a ocenění šampiona ČR na českého 
bubláka bílého. Tradiční výstavy probíhají. 
Je provedena výměna oken v druhé hale. 
Byl zastřešen vchod do areálu a přístřešek 
na klece na venkovní zdi haly pro potřebu 
ptačích trhů. Dále byla provedena opra-
va fasády na halách z venkovní strany. Na 
úpravách areálu a další činnosti odpraco-
valo 41 členů 3900 brig. hodin. Uskutečnil 
se zájezd do Soběslavi a Bohdalova na větší 
výstavy ve spolupráci s ZO ČSCH Holice, s 
kterou naše ZO navazuje úzkou spolupráci. 
V roce 2011 slaví město Týniště nad Orlicí 
650 let. Při této příležitosti je MUDr. Vaník 
odměněn plaketou města za zásluhy o cho-
vatelství v Týništi. Zlatý odznak ČSCH ob-
drželi př. Koucký J., Brandejs A., stříbrný př. 
Bubeník J. Tradiční výstavy byly obohaceny 
o výstavu králíků saténových při výstavě 
ALHADUBÍ a tříslových králíků. Tím byla ka-
pacita konání výstav během roku v areálu 
zcela naplněna.
V roce 2012 výstavy dále probíhají dle pro-
gramu. Byla vymalována hala pro výstavu 
králíků. Ptačí trhy jsou dále hojně navště-
vovány, výstavy probíhají dle kalendáře. Vý-
bor ZO začíná připravovat scénář oslav 100 
let organizovaného chovatelství v Týništi 
nad Orlicí, které se budou konat 15.6.2013. 
Členství v organizaci ukončuje př. V. Hro-
mek se syny. Jsou přijati noví členové- př. 
Filipi, přítelkyně Kubcová J. a Haltufová Vl.
Tímto volným průřezem činnosti chovatelů 
v Týništi nad Orlicí jsem chtěl čtenářům při-
blížit, jak probíhala činnost během 100 let, 
se všemi klady a zápory. Věřím, že za dalších 
100 let budou mít naši nástupci o čem psát 
a na co vzpomínat.

MUDr. Jan Vaník jednatel ZO

CHOVATELÉ SLAVÍ 100 LET
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DIVADELNÍ SOUBOR TEMNO SLAVÍ 15 LET 

Muž v bezvědomí.
Může se vám stát, že zapomenete text 
nebo že přijdete pozdě na scénu. Ale 
nebýt na svém místě, když jste „muž v 
bezvědomí“, to je trapas.
Začátek druhého dějství. Otevře se opo-
na a na scéně je nemocniční pokoj. Bez-
nohý Meresjev, horečkami trpící Gvoz-
děv  a muž v bezvědomí. Ale ten chybí. 
Kde je? Režisérka běží a shání Jirku No-
váka. Našla ho v šatně, jak spokojeně 
kouří. „Ty nehraješ?“ „Cože, už?“ A v klidu 
nakráčí na své lůžko, kde upadne do hlu-
bokého (21 let trvajícího) bezvědomí. 
Samozřejmě za nekončícího aplausu 
diváků. A režisérka? Ta se na něj zpoza 
scény snažila plivnout. Pozdě na scénu 
se prostě nechodí.

Meresjev cestuje na frontu.
Vtípky mezi herci se dělají často. Ten, o 
kterém budu psát, je navíc velice častý a 
poměrně očekávaný. Ale když nejste ve 
střehu a nečekáte to...

Meresjev cestuje na frontu. Autobu-
sem. Cestou koupí vodku a v autobuse 
si řádně přihne. Ve flašce od vodky bývá
voda. Většinou. Jenže tentokrát tam byla 
domácí 50% hruškovice. A Libor to neče-
kal. Naklopil to do sebe a polknul. A v tu 
chvíli bylo zle. Oči mu vyjely z důlku, že 
málem porazily diváky v první řadě. Li-
borovo vypálené hrdlo nebylo schopno 
slova a jenom lapal po dechu a slzel. A 
škodolibí diváci? Samozřejmě potlesk a 
smích.

Sáhne na jeho tělo.
Několikrát se stalo, že režisérka zaskočila 
za nemocnou členku souboru a střihla si 
její roli. V Meresjevovi jednou hrála zdra-
votní sestřičku. Tak teď o tom, že naše 
paní režisérka hraje s chutí a vervou.
Zdravotní sestra přijde do nemocniční-
ho pokoje a zjišťuje teplotu Gvozděva. 
Při větě „sáhne na jeho tělo“ sestřička na-
značí, že sáhne na intimní partie. Evička 
Drábková se rozhodně nehodlala držet 

hesla „My nesmíme ani naznačovat“. Nic 
nenaznačila a hrábla Gvozděvovi (David 
Derner) do rozkroku takovou vervou, že 
David na posteli vyletěl jako šíp s očima 
navrch hlavy. Smích a potlesk diváků ne-
bral konce.

Smrt zmizí.
A teď můj vlastní zážitek. Mám v pořád-
ku všechny kostýmy i rekvizity, text čtu 
z papíru, tak nehrozí „okno“. Prostě nic 
by se nemělo stát. Přesto mám na kontě 
taky pořádný trapas.
V jednu chvíli říkám větu „Smrt zmizí“. 
Čekám připravená, větu nachystanou v 
hlavě, jen ji vypustit z pusy ven. Ale než 
jsem to vyslovila, tak se mi nějak pomí-
chala písmenka a řekla jsem něco, co se 
nedá veřejně publikovat. Takže na závěr 
rébus pro vás. Co se stane s větou „Smrt 
zmizí“, když tam, kde má být S řeknete Z 
a naopak? A reakce diváků? Tak o té snad 
nemusím ani psát.

Eva Bartošová

Hra Meresjev je vlastní úpravou 
dílka „Příběh ??? člověka aneb Kdo 
byl první na měsíci, Meresjev nebo 
Amstrong?“ loutkového souboru 
Buchty a loutky Praha.
Meresjev je se svými 57 reprízami 
rekordmanem nejen v historii TEM-
NA, ale celého divadelního soubo-
ru Jirásek Týniště nad Orlicí.

* Premiéra:07.06.2002                                                   

+ Derniéra: 23.10.2009

MERESJEV

ZDRAVÍ Z PŘÍRODY

Už staří Egypťané olivový olej používali k regeneraci pokožky, 
ale i léčbě popálenin a ran. Olivový olej totiž obsahuje až 85 % 
nenasycených mastných kyselin, přírodní antioxidanty a další 
látky blahodárně působící na náš organismus. Výtažky z oliv 
pak pomáhají snižovat hladinu cholesterolu i krevní tlak a pů-
sobí proti rakovině a ateroskleróze. V kvalitním olivovém oleji 
najdeme také lecitin a široké spektrum vitamínů – zejména E a 
A, a minerálů. Olej se nevyužívá však jen v kosmetice, ale také 
v kuchyni. Nejkvalitnější je ten zastudena lisovaný – takzvaný 
panenský, který neprochází žádnou chemickou úpravou – nej-
známější je jeho využití k ochucování zeleninových salátů. 
Olivy a zvláště pak olej z nich, jsou i součást jídelníčku dlou-

hověkých a civilizačními chorobami málo zasažených středo-
mořských národů.

Oliva je zasyrova extrémně hořká, obsahuje totiž hořký oleuro-
pein. Aby se této hořkosti olivy zbavily, namáčejí se po dlouho 
dobu v louhu, speciální lázni, někde i v mořské vodě. Pak se 
máchají ve vodní lázni a nakonec několik měsíců – až jeden 
rok – kvasí v nálevu. To se netýká zvlášť zralých oliv, které se 
ponechají na stromě, až začnou zasychat. Oliv je mnoho druhů 
a jen několik se hodí ke konzumaci. Mladé olivy jsou zelené, 
postupným uzráváním se mění na červené, fialové až černé.
Zelené olivy obsahují málo oleje.
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Ty křivické louže

Pojem velikosti je velmi relativní. Co se 
někomu zdá ohromné, je pro jiného mr-
ňavé, co dítě pokládá za nesmírné, se 
později scvrkává v něco zcela nepatrné-
ho. Tak třeba vzdálenost Křivice -Týniště. 
Před více než půl stoletím to byl veliký 
výlet, o němž se dalo celý týden hovořit. 
Teď projede auto tuto vzdálenost po as-
faltce za méně než pět minut.
A zrovna tak je to s rybníky. Dnešní kři-
vické děti nemohou mít ani tušení, co ra-
dostí, ale i starostí nám naše rybníky dá-
valy. Tak třeba největší „družstevňák“. Byl 
jsem se tam nedávno podívat. Bože, jaká 
je to malá, nepříjemná a špinavá louže. 
A jak veliký a krásný byl za nás. Vpředu 
jemný písek, potom dál, ke stavidlu sice 
bahno, ale daly se tam zase lovit škeble. 
A co jsme se tam nakoupali! Plavky byly 

ovšem pojmem neznámým. Kluci lítali po 
břehu, jak je pánbůh stvořil, místo plavek 
stačily jen dlaně položené na příslušném 
místě, holky se koupaly většinou v koši-
lích. A co ryb tam bývalo! Týnišťáci tam 
dokonce celá léta pěstovali kapry a štiky, 
jejichž výlov před Vánocemi byl pro nás 
svátkem. A když „družstevňák“ zamrzl, 
už jsme se klouzali. Taková klouzačka 
přes celý rybník, to bylo něco. Ti movi-
tější sedláčtí kluci měli dokonce brusle 
„kolumbusky“ na kličku, zatímco my ze 
drah jsme tu a tam sehnali či vyměnili za 
roztodivné věci jednu zrezivělou brusli, 
přimontovali na prkýnko a přivázali pro-
vázkem k botě. 
Ze stavidla vytékala voda do zděného 
bazénku s rybím potěrem, žabami a čol-
ky, naší lovnou zvěří a pak dál dobře udr-
žovaným náhonem přes Zálučí k oboře.

Nejbližším rybníčkem pro nás však byl 
„Jordánek“, obklopený letitými vrbami. 
Chodily tam všechny ženské ze drah má-
chat prádlo. V zimě jsme z kopečka mezi 
Tošovskými a Voborníkovými do něho 
sjížděli na vlastnoručně vyrobených 
sáňkách. Teď to je sice vybetonované, 
kopeček však zmizel zrovna tak jako Vo-
borníkovo stavení, zatím co Tošovského 
je prázdné a pomalu chátrá. Zato na dně 
té žumpy, kterou nelze ani při největší 
fantazii nazvat rybníčkem, je jen trochu 
špinavého kalu.
Další, za školou, byla „Roubinka“, kam 
jsme my Ze drah v předjaří honívali husy 
k houserům, které si mohli přes zimu 
držet jen sedláci. Dnes je Roubinka sice 
také vybetonovaná – tedy už ne „roube-
ná“ z klád jako dřív – ale zcela vyschlá, 
protože Vrbka, která ji svou průzračnou 
vodou napájela, už několik let neteče, 
jako by ji pohltil spěch a ruch této doby.  
A pak ještě „močidla“. Jedno v Samkově 
borečku (borek to sice nebyl, protože ko-
lem stály mohutné smrky, ale název zů-
stal), druhé kousek dál v cípu Klučovin. 
Tam jsme se, panečku, sami báli jít, pro-
tože obě „močidla“ – pozůstatek z doby, 
kdy se v nich močil len a konopí, tehdy v 
Křivicích pěstované – obývali hastrmani. 
A byly tak „hluboké“, že tam prý v pra-
dávnu utonul vozka i s párem koní. Dnes 
jsou to jen zarostlé prohloubeninky s re-
zatou loužičkou na dně, na nichž už ani 
vodoměrky neklouzají jako kdysi.
A tak není rybníků ani rybníčků v Křivi-
cích...

Václav Kubec
Foto: J. Dostál, Náves v Křivicích13. 4. 1929

ŠMOULÍ DEN V KŘIVICÍCH

Modro, modro, modro...

Počasí nic moc, nálada nic moc a přeci 
mě čekaly „povinnosti“: přislíbili jsme 
účast na Šmoulím dětském dni v Křivi-
cích. Člověk by si řekl „nikam nechoď“, 
ale když má účinkovat a nemá ve zvyku 
nechávat kamarády ve štychu, pak je 
rozhodnutí vždycky jasné. Jde se! A tak 
naše rodina vyrazila. Já vybavena čepi-
cí z novin a zápisníkem s tužkou, neboť 
v úloze Šmouly Zvídálka, kterého jsem 
měla představovat, jsem dostala úkol 
sobě vlastní -  zapisovat dění celé akce. 

S ohledem na špatné počasí přesunuly 
organizátorky akci do bývalé křivické 
školy. Jen jsme otevřeli dveře a vstou-
pili dovnitř, ocitli jsme se zcela v jiném 
světě. Všude modro, modro, modro. A 
úsměvy, teplo a super nálada. Mě se ta 
moje špatná nálada raději hned pustila, 
protože sama uznala, že by byla ve znač-
né menšině.
Nedá mi to a, i když jsem si řekla, že v 
letošních článcích se vyhnu vyjmenová-
vání zásluh, teď prostě musím. Ostatní, 
ať mi prominou, i když vím, že také pilně 
pracovali a připravovali, ale v dnešním 

článku chci zmínit jedno jméno - paní 
Jarmila Ptáčková. Paní Ptáčková přidá-
vá dost často k přípravám akcí pro děti 
svou pomocnou ruku a to ruku zkuše-
nou a šikovnou. Často šije, peče, vyrábí 
a je na ní znát, že ji těší, když se její práce 
líbí, i když to nikdy nekomentuje a ne-
prezentuje. A na dnešní akci právě díky 
práci paní Ptáčkové - Šmouly Nitky moje 
srdce zaplesalo. Když jsem zaslechla, že 
se bude konat v Křivicích dětský den na 
téma Šmoulové, přemýšlela jsem, zda 
organizátorky vymyslí něco nápaditého. 
A vymyslely. Otevřela jsem dveře školy 
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a PECKA! Kostýmy byly opravdu pove-
dené. Na jejich výrobě se podílel každý 
rodič, který nějakého Šmoulu předsta-
voval. Třešničkou na dortu byly šmoulí 
čepičky. Ty všem našila právě paní Ptáč-
ková. Hned jsem zalitovala, že já byla za 
Šmoulu Zvídálka, který jako jediný měl 
kšiltovku polepenou novinami. Šmou-
la bez čepičky není Šmoula a může být 
modrý, jak chce.
V rámci docela dlouhého programu bylo 
představeno 17 postav Šmoulů, které 
měly pro děti různé úkoly z různých 
oblastí. Nutno říci, že jsme se opravdu 
všichni „vyřádili“. Zpívalo se, malovalo 
(rukama i nohama), lepilo, tvořilo, vrta-
lo, zatloukalo, cvičilo, stříhalo a nevím 
co všechno ještě. Kromě úkolů, které 
pro nás měli Šmoulové připravené, na 
nás čekala také ukázka šmoulího volej-
balu. Na společné setkání přijal pozvání 
i zlý čaroděj Gargamel se svým kocou-
rem Azraelem. Chovali se slušně a zapo-
jili se do našich her. A takovou Šmoulin-

ku, jakou máme v Křivicích, by nám i ve 
Šmoulici mohli závidět. Byla milá, byla 
veselá a rozdávala úsměvy na všechny 
strany. Sršela vtipem i ženskými maný-
ry a už jsem pochopila, proč Šmoulům 
stačí „pouze“ jedna ženská...  Byla zima, 
bylo nevlídno, ale nám to za okny kři-
vické školy vůbec nepřišlo. Šmoulilo se, 
šmoulilo a dobře nám bylo.
Díky všem, kteří připravovali, pomáhali 
a konali.
Jitka Mašková

PS: Vzkaz pro Šmoulu Trumpetku.

Až budeš mít těžkou chvíli,
na trumpetku hrej.
Než naděješ se, budeš v cíli 
a bude Ti hej.
Ať se Ti stále dobře daří,
Šmoula Mlsoun, ať jen dobroty Ti vaří.
Máme Tě všichni rádi!
Tvoji šmoulí kamarádi.



strana 14

TJ SOKOL

Sokolové pod Řípem
V sobotu 25.5 2013 v 8 hodin ráno se začali na týnišťském ná-
městí scházet účastníci sokolského cvičení pod Řípem, které 
se konalo v Roudnici nad Labem na zdejším stadionu. Šlo o 
ohlédnutí se za loňským sokolským sletem, předvedení něko-
lika jeho skladeb, ale také úplně nových. Za naši jednotu se 
zúčastnili cvičenci Věrné gardy se sletovou skladbou „Jen pro 
ten dnešní den“, ženy s novou skladbou „Valdemariana“, ml. 
žákyně  s „Jonatánem“ a konečně šest nejmladších účastníků 
z oddílu Předškoláků se svými „Kuřaty“. Všechny výše jmeno-
vané skladby byly prezentovány i na sokolské akademii v dub-
nu.
V 8.30 hodin jsme se „nalodili“ do autobusu a vyrazili směr 
Roudnice. Hlavní program byl až v neděli, a tak po zjištění 
časů na nácvik jednotlivých skladeb jsme se všichni vydali na 
Říp.
Velkou pochvalu musím udělit předškolákům. Říp vyšli úplně 
sami bez pomoci a stěžování si na cokoli jak to děti někdy umí. 
Počasí nám zatím přálo, a tak z výšlapu k rotundě se stal pří-
jemný výlet. Po večeři jsme se ubytovali a těšili se na nedělní 
vystoupení.
Nazítří od rána pršelo a za celý den nepřestalo. Naše všechna 
vystoupení se odehrála v dešti. Skláním se před houževna-
tostí Sokolů. Všechno odcvičili v předepsaných úborech, ve 
velikém lijáku promokli až na kost.“Kuřata“ přeci jenom byla 
navlečena do pláštěnek a přes ně měla natažena žlutá trička. 
Přesto se pak autobus proměnil v sušárnu.
Po 17. hodině, kdy všichni měli odcvičeno, jsme vyrazili do Tý-
niště. Předškoláci okamžitě usnuli a spali celou cestu domů. 
Víkend pro ně byl náročný, ale doufám, že si z něho odnesou 
hezké vzpomínky. Tak jako my, dospělí. Chtěla bych podě-
kovat všem našim cvičitelům a cvičencům, kteří se této akce 
zúčastnili a přispěli tak k mírnému zviditelnění jednoty za hra-
nicí naší župy.

Sokol u vodárenské věže
V sobotu 1.6.2013 se naše jednota zúčastnila otevírání turistic-
ké sezony u Vodárenské věže v Týništi. Tato událost se pomalu 
stává tradicí a jsem ráda, že se náš Sokol mohl také podílet 
na programu. Nejen výstavou svých artefaktů spolu s další-
mi spolky v prostorách věže, ale také aktivním programem. 
Sobota připadla na den dětí a proto naše cvičitelky Martina 
Kohlerová, Libuše Tomanová a Věra Holánková připravily pro 
malé návštěvníky slavnosti několik jednoduchých sportov-
ních úkolů.Třeba házet míčkem na cíl, přeskákat panáka atd. 
Za jejich splnění čekala malé sportovce sladká odměna a ob-
rázek. I přes nepřízeň počasí se akce povedla a přeji Vodáren-
ské věži úspěšnou letní sezonu.                

Starostka Sokola Jaroslava Ullwerová

Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního 
zástupce u Vás

Výběr materiálu v naší vzorkovně

Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Podrobnou cenovou nabídku

Spolehlivou dopravu na stavbu

Montážní návody 
a technické poradenství

Realizaci zkušenou firmou

Možnost vrácení nepoškozeného 
materiálu

Dlouhodobé záruky

Zákaznickou kartu výhod Colemánie

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

11 x
v České republice

17 let
na trhu

36 000
položek v nabídce

4000
trvale skladem

Váš obchodní zástupce:
Luboš Marek mobil: 725 675 630

ředitel obchodního centra Martin Prokop mobil: 725 675 627

OBCHODNÍ CENTRUM SVITAVY
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel.: 461 324 740



VELKÉ PLÁNY DO BUDOUCNA má majitel pizzerie La Strega pan Jan 
Hladík. Nejen o nich, ale i tom, jak je spokojen v nových prostorách a 
jak se v dnešní době panu Hladíkovi podniká, je dnešní rozhovor v rámci 
naší pravidelné rubriky.

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU

strana 15

Co konkrétně zákazníkům nabízíte?

V naší pizzerii nabízíme hlavně pizzu, těs-
toviny a saláty, prostě italskou kuchyni. 
K dobrému jídlu patří dobré pití. Máme 
široký sortiment italských vín a nabídku 
jsme rozšířili také o několik druhů vín 
tuzemských. Konají se u nás různá spo-
lečenská setkání, například školní srazy 
nebo firemní večírky. Myslíme i na rodi-
ny s dětmi, takže, pokud k nám kdokoliv 
s dětmi přijde, je pro zabavení malých 
hostů připraven dětský koutek. Zatím 
sice jen provizorní, ale i to má svůj čas. 
Samozřejmostí je oddělená místnost pro 
hosty kuřáky a nekuřáky. Nyní na období 
léta máme zřízenou letní zahrádku, čímž 
jsme vlastně rozšířili i prostor pizzerie a 
hosté mohou být na čerstvém vzduchu.

Jak se Vám podniká v dnešní době a 
jak se Vám podniká v Týništi? 
V Týništi provozuji pizzerii již deset let. 
Bohužel jsem byl okolnostmi donucen 
změnit adresu provozovny, ale jak se 
říká „všechno zlé, je pro něco dobré“. 
Zjistil jsem, že i když to bylo ve ztížených 
podmínkách a trochu hektickém tem-
pu, vyplatilo se. Ne nadarmo se říká, že 
když je člověk pod tlakem, vydá ze sebe 
opravdu maximum. Měl jsem tři měsíce 
na to, abych uvedl do chodu pizzerii na 
nové adrese a chtěl bych tímto i podě-
kovat městu za skvělou spolupráci. Nyní 
máme již měsíc otevřeno, jsme na frek-
ventovanějším místě a díky tomu k nám 
přicházejí i noví zákazníci. Také jsem 
velmi rád, že jsme neztratili naši stálou 
klientelu. Takže v Týništi podnikám rád. 
Pomáhá mi v tom má rodina a i té jsem 
za podporu a pomocnou ruku vděčný.

Oplácí něčím městu a okolí, potažmo 
zákazníkům Vaše firma?
Spolupráci s městem se rozhodně ne-
bráním, naopak. Každoročně věnuji dár-
kové poukázky na konzumaci v pizzerii 
do tombol plesů, které město pořádá. 
Letos jsem provozoval i občerstvení v 
rámci IV. Týnišťského věžení. Dětským 
návštěvníkům jsme k jejich svátku roz-
dávali nafukovací balónky, které vždycky 
potěší. Rád se účastním smysluplných a 

zajímavých akcí.

Vyžadují po vás zákazníci vznik webo-
vých stránek - např. z důvodu rezerva-
ce přes internet?
Webové stránky i emailovou adresu po-
užívám spíše k obchodním účelům. Pro 
zájemce o návštěvu pizzerie je rozhodně 
rychlejší a spolehlivější, když si zavolají 
na mobilní telefon. Ten je v provozu po 
celý den a já mohu pružně reagovat na 
jejich požadavky. Není v mých silách být 
stále u počítače a kontakt se zákazníky 
je pro mě důležitý, takže pro mě internet 
prioritní není. 

Jsou pro Vás přání a požadavky zákaz-
níků popudem k rozšiřování nabídky 
služeb? 
Ze začátku pro mě byla přání zákazníků 
inspirací a motivací. Důkazem toho je i 
nynější nabídka v jídelním lístku. Začí-
nali jsme s cca 15 až 20 druhy pizz, nyní 
jich nabízíme něco kolem čtyřiceti. Ně-
které pizzy jsem vytvořil sám, jiné jsou 
sestaveny dle přání hostů. Snažím se 
stále něco nového vymýšlet, ať už v ob-
lasti jídla či v zázemí naší pizzerie vůbec. 
Chci, aby byli hosté u nás spokojeni, rádi 
se k nám vraceli a doporučovali pizzerii 
La Strega i dál. Lidé o víkendu rádi vyrazí 
na výlet, ať už na kole či pěšky a tomu 
jsem například přizpůsobil nově i oteví-
rací dobu. V týdnu máme otevřeno od 
17 hodin, o víkendu již od 14 hodin.

Proč právě k Vám by měl zákazník za-
vítat? 
Jak už jsem zmínil. Snažíme se o zákaz-
níka pečovat a vymýšlet stále něco no-
vého. Například nabízíme o některých 
víkendech menu, které v jídelním lístku 
hosté nenajdou. Nebo zpestřujeme na-
bídku o sezónní pokrmy. Mám v hlavě 
spousty plánů a nápadů, jak prostory 
pizzerie vylepšit, rozšířit a nezapomínám 
ani na ty nejmenší. Vždyť kolikrát se vol-
ba navštívené restaurace odvíjí od toho, 
jak moc splňuje požadavky rodin s dět-
mi. Týniště je plné dětí a mým cílem je, 
aby se všem u nás líbilo. Vše musím ale 
zřizovat postupně a za chodu pizzerie, 
nerad bych zavřel a přišel o zákazníky. 

Práci „dělám srdcem a rukama“. O vše se 
starám osobně za asistence své rodiny. 
Přes den zajišťuji provoz a zásobování, 
v otevírací době pak připravuji pokrmy. 
Ruce vaří a hlava už přemýšlí, čím by 
se dal podnik ještě vylepšit. Mám svou 
práci rád a doufám, že ji budu moci díky 
spokojeným zákazníkům ještě dlouho 
vykonávat.

Jste přesvědčen, že působení právě 
Vaší firmy je pro město Týniště příno-
sem?
Rád bych řekl, že jiná pizzerie v Týništi 
není, takže naším provozem rozšiřuji na-
bídku města, ale již tomu tak není. V mís-
tě, kde jsme působili dříve, zřídil majitel 
objektu nyní již v pořadí druhou pizzerii. 
Přesto jsem přesvědčen, že desetiletá 
praxe mi dává „jakýsi“ náskok. Mohu čer-
pat ze zkušeností, které jsem pracně zís-
kal. Znám své zákazníky, vážím si jich a 
budu-li dělat svou práci poctivě, rozhod-
ně bude stále moje pizzerie pro město 
a jeho obyvatele přínosem. To je mým 
cílem a cestou do dalších dní. 

I v nových prostorách na spokojenost 
návštěvníků dohlížejí pověstné čaro-
dějnice. Přijďte se podívat, jak jim to na 
novém místě sluší. Za sebe budu držet 
panu Hladíkovi palce. I po deseti letech 
má stále elán a nadšení, které je pro 
podnikání důležité a potřebné. Jeho plá-
ny neprozradím, i když jich část znám. 
Sami se choďte průběžně přesvědčovat 
o tom, že pan Hladík rozhodně „neusnul 
na vavřínech“
.
Pizzerii La Strega najdete na adrese: T.G. 
Masaryka 180, Týniště nad Orlicí.
Telefon pro rezervaci - raději si předem 
opravdu zavolejte, 736 161 752. Webové 
stránky: www.la-strega.cz.

Jitka Mašková
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SWINGOVÝ FESTIVAL

Týnišťský swingový festival J. Marčíka 
nezastavilo ani nevlídné počasí...

Ráno se probudíte, vykouknete z okna a 
obrázek je pořád stejný – zataženo či ob-
lačno a déšť, jinak tomu nebylo ani 31. 
května v ranních hodinách, kdy se muzi-
kanti z Mladého týnišťského big bandu 
a realizační tým festivalu shromáždili na 
Tyršově náměstí. Pracovní program prv-
ního festivalového dne byl jasný, posta-
vit podium a zastřešení nad hledištěm. 
Zjednodušeně, vytvořit co nejpříjemnější 
zázemí nejen pro návštěvníky koncertů, 
ale i samotné účinkující. Dle radarových 
snímků jsme věděli, že v pátek by déšť nad 
Týništěm po 18. hodině hrozit neměl, ale 
předpověď na sobotu byla špatná, a pro-
to byla v záloze i varianta, že se druhý den 

swingového festivalu Jardy Marčíka přesu-
ne do Kulturního domu města. Nakonec i 
přes vytrvalý sobotní déšť akce probíhala 
ve venkovním prostoru a jsme rádi, že di-
váky počasí neodradilo.
Páteční návštěvnost byla překvapující, vy-
mezený prostor pro diváky byl zcela zapl-
něn a lidé vytvořili neskutečnou atmosféru 
prvního dne festivalu. Velkého a zaslouže-
ného aplausu se dočkal domácí Mladý tý-
nišťský big band pod vedením Pavla Plaši-
la s hosty: Pavlem Herzogem (trumpetista 
z kapely Sto zvířat) a zpěváky Janem Smi-
gmatorem a Dashou. Všichni tři okouzlili 
nejen svoji profesionalitou, ale i lidskostí 
a skromností, se kterou vystupovali. Za 
zmínku stojí slova obou pěveckých hvězd: 
„Děláte to v Týništi s obrovským srdcem a 

chutí a to je úplně nejdůležitější. Navíc at-
mosféra festivalu nemá chybu! Prostě náš 
společný koncert patří k těm, na které se 
nezapomíná!!!“ Sobotní program odstarto-
valo vystoupení dixielandu Black Buřiňos 
– ZUŠ Týniště nad Orlicí a musíme uznat, 
že kluci, na jejichž výkonu byla znát doko-
nalá souhra a hlavně z nich doslova tříštila 
radost z muzicírování, se předvedli v tom 
nejprofesionálnějším světle a sklidili za-
sloužený potlesk. Diváci se deště nezalekli, 
připravili se na chladnější počasí a už od 
prvních minut si vychutnávali druhý fes-
tivalový den. Návštěvnost byla sice menší, 
ale účastníci nebyli ochuzeni o bouřlivé 
potlesky a ovace. Nelze popsat každé vy-
stoupení jednotlivých účastníků zvlášť, ale 
obecně můžeme potvrdit, že jak amatér-
ská uskupení, která na letošním festivale 
zastupovala tělesa Big band ZUŠ Hum-
polec, Tůmovo kvinteto ZUŠ Kostelec nad 
Orlicí, Black Buřiňos a Mladý týnišťský big 
band, tak i seskupení profesionálů – Sisa 
Feher Collaboration, Ondřej Kabrna Trio, 
Jan Smigmator, Dasha, Voxtet, František 
Uhlíř PVC, Justin Echols Quartet a Golden 
big band Praha s Tomášem Savkou, vytvo-
řila opět nezapomenutelnou a jedinečnou 
atmosféru festivalu. Každý rok vás překvapí 
a zaujme někdo jiný a nás nikdy neuslyšíte 
srovnávat jednotlivé ročníky mezi sebou, 
jelikož to prostě nejde.
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se na 
přípravě 18. ročníku týnišťského swingo-
vého festivalu Jardy Marčíka podíleli!
A příští rok..... snad..... na slyšenou...

Organizátoři festivalu
Foto na straně 19

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

Sloup se sochou Panny Marie
Immaculata

Poslední epidemie moru zasáhla české 
země počátkem 18. století. Mor byl zná-
zorňován jako příšera – kostlivec, držící v 
jedné ruce kosu, v druhé veliký šíp a sedící 
na kostře koně, který se vznáší ve vzduchu. 
Plicní mor, zřejmě nejhorší forma moru, se 
přenáší kapénkovou infekcí z člověka na 
člověka. Po zásahu „šípem příšery“ mor pů-
sobí velice rychle a s vysokou úmrtností. Je 
tedy přirozené, když nebylo ochrany proti 
omezení této metly lidstva, že lidé utíkali s 
prosbami za odvrácení k ochraně nadpo-
zemské, a to nejčastěji k Panně Marii. Mari-
ánské sloupy se stavěly i v místech, kde mor 
nepůsobil. Známe případy, kdy podnětem 
ke vztyčení sloupu se sochou Panny Marie 
bylo poděkování za záchranu města před 
ohněm, nepřátelskými vojsky nebo jinou 
pohromou. Někdy byl vztyčen sloup s Pan-
nou Marií jako projev víry a díkuvzdání za 
záchranu v těžké životní situaci jednotlivce 
či celého města.
Sloup v našem městě, kterému se moro-
vé epidemie vyhýbaly, byl vztyčen ve 30. 
letech 18. století. O vzniku sochy Panny 
Marie se píše v zápisu z roku 1732 v regis-
trech purkrechtních: „Léta Páně 1732 dne 
21. octob. vynašlo se, že jest Jiřík Turek, 
spolusoused zdejší, bez vědomosti ouřadu 
z městečka jest odešel, a to skrze podezře-
lost kacířstva. Jsouce, ale naše městečko 
od slavných předkův vrchnosti milostivých 
privilejemi nadané a zavázané, žádného 
souseda, který by naši víru křesťanskou 
samospasitelnou chtěl rušiti, netrpěti, 
poněvadž on ale jakožto podezřelý jest z 
městečka odešel, tak jest se celá obec jeho 
domku ujala a k prodeji vystavila. Jsouce 
tehdy ten a takový domek na prodej, tak 
předstoupíce před ouřad purkmistrovský a 
před celou obec Kristián Malý, uctivě žádal, 

že takový domek chce koupiti. Tak na jeho 
slušnou žádost ten domek i s kouskem role, 
kterou Jiřík Turek od Václava Vrabce koupil, 
na časy věčné i budoucí za sumu 64 kop se 
jest prodal, však ale s tou vejminkou, aby 
on Kristián Malý z ní kontribuce na 1. zl po 
2 1/2pen. a ouroku svatojiřského po 8. kr. 3 
pen. , svatohavelský po 8 1⁄2 kr. platiti po-
vinen byl, přitom závdavku 34 kop, polovici 
na statui Panny Marie a polovici k obci, aby 
složil, ostatní 30kop na dluh do sirotčí cas-
sy co Turek dlužil byl a po 1 kopě polovici 
záduší týnišťskému a polovici k obci na léta 
platiti povinen bude.“
O domku Jiříka Turka je zápis v purkrechtní 
knize, který zní: „Rok 1707 Jiřík Turek, majíce 
při zahrádce Matouše Malýho mezi stodola-
mi místo k stavení chalupy nové, i také pro 
zahrádku dýlky 34 kroky, šířky pak 12 kroků 
od  ouřadu sobě vykázánu za 34 kop míš.“ 
Turek koupil stavební pozemek od obce, 
který v dalších letech podle dochovaných 
účtů splácel. V těchto účtech je z roku 1719 
záznam o Turkově složené pokutě, k níž byl 
„přestupník pravé víry odsouzen“ při prv-
ním vyšetřování. V zápisu z roku 1722 je Tu-
rek uveden jako domkař a nádeník. 1723 se 
podruhé oženil s vdovou po Jiřím Málkovi. 
Chalupa postavená Turkem byla mnohem 
později připojena k domu kupce Voříška 
na náměstí a uzavírala jeho zahradu. Stála 
zhruba v místech dnešního domu č.p. 855.
V soupisu církevních památek Pamětní kni-
hy fary Týnišťské nad Orlicí, založené 1838 
kaplanem Čižinským se píše: „Na náměstí Tý-
nišťském stojí socha Blahoslavenné Nebes 
Královny Rodičky Boží. Ona jest celá kamen-
ná, spodní díl jest čtverhranný, prostřední, 
na kterém vypodobnění Marie Panny stojí, 
jest kulatý. Příležitost k vzdělání jejímu byla 
následující. Husita Jiřík Turek, jak nápis sám 
na východní straně sochy této vykazuje, 
byl kacířstvím svým ze země vypověděný. 
Jeho nábytek prodaný a za jeho jmění so-

cha tato udělaná.“  Z majetku týnišťského 
tesaře, Jiříka Turka mělo být složeno 17 kop 
„na statui Panny Marie“. V kronice je zřejmě 
chybně zapsáno „za jeho jmění“. Zbytek ná-
kladu na stavbu sochy musel být uhrazen 
asi z obecních peněz a z peněz dobrodinců. 
(Například Mariánský sloup v Solnici z roku 
1714 stál 146 kop.)  Jiřík Turek ale nebyl ani 
ze země vypovězený, protože se po útěku 
brzy vrátil, od roku 1733 byl v Týništi věz-
něn. Rozsudek byl z Prahy odeslán 14.ledna 
1735. Podle zápisu ve farní matrice zemřel 
v Týništi v roce 1749 ve stáří 69 let. Kde žil v 
Týništi po prodeji chalupy a odpykání tres-
tu není známo.
Zápis ve farní kronice pokračuje: ... „Mistrně 
kamene vypodobnění Rodičky Boží bylo 
sousedem zdejším Vincencem Růžičkou 
léta po přijetí Spasitele našeho 1836 přimě-
řeně a dobře pozlacené, prostřední a spodní 
díl, jakož i ohražení sochy této modrou bar-
vou přiozdobené. Výlohu na ozdobu tuto 
ochotně podnikl pro všeobecné dobré hor-
livý vlastenec zdejší pan Antonín Vilímek, 
měštěnín a mlynář Týnišťský. Na dolním díle 
sochy této, jest na straně ku chrámu Páně 
Týnišťskému následující český nápis.
Panno Swatá /Slawo Nebes/Srdce zna-
tá/Gewj swug ples/S angely dnes/k Bohu 
gdaucy/Přednes prosby/Naše wraucy
Na straně k domu souseda zdejšího Vincen-
ce Fáborskýho, čte se následující nápis.
Wyzdvižena nad pamět lidskau za gměnj 
Giřjho Turka kališníka ze země wypwěze-
ného.
Na straně půlnoční
W nowě opět gest okrašlena laskawau ano i 
nabožnaou mysli wěrnym eihle vlastencem! 
Křesťanů wěrným Dne 1. Kwětna 1836
Na straně k městské radnici:
Pozděgi nákladem Karla Podolskyho kame-
nym raubenjm opatřená.
 Socha tato nemá žádného vlastního kapi-
tálu. Nábožní dobrodincové pečují o ozdo-
bu a zachování její.“
Karel Podolský pravděpodobně zbohatl ob-
chodem a plavením dříví. Svým nákladem 
nechal později postavit kamenné zábradlí 
kolem sochy Panny Marie. Zemřel v roce 
1806. Ve farní kronice je dopsáno na straně 
218 upozornění na akrostych, který je na 
půlnoční (severní) straně. První písmena v 
řádku dávají jméno  WJLIMEK, Vilímek – z 
dolního mlýna.
V nově opět /jest okrášlena /laskavou ano /i 
nábožnou /myslí věrným /ejhle vlastencem! 
/Křesťanům věrným. 
Nápisy na sloupu se objevují až kolem roku 
1800. Jejich autorem je týnišťský písmák 
švec Václav Lukavský.

Pokračování příště. 
Bopta
Foto dobová pohlednice z roku 1907
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VÝLET MC RATOLEST DO HRADCE KRÁLOVÉ

Akce pořádané Mateřským centrem 
Ratolest jsou velmi oblíbené.

„Doba je zlá a lidi to těžce nesou.“ Toť 
citace mého manžela, když jsem si mu 
jednou postěžovala, že mi přijde, že už 
se kolem mě snad nikdo neusmívá a at-
mosféra se mi zdá více než „dusná“. Snad 
je to opravdu únavou z toho všeho dění 
kolem, snad to byla pouze shoda náhod, 
snad jsem jen byla ve špatném čase na 
špatném místě. Snad někdo ví, o co přes-
ně jde.... Těch snad je spousty a snad jen 
ten „někdo“, kdo nad námi bdí, ví, o co 
vlastně jde. 
Co vím ale jistě já, je to, že investice volné-
ho času do akcí pořádaných Mateřským 
centrem Ratolest je sázka na jistotu, že 
se bude jednat o zábavu příjemnou, ra-
dostnou a společnost lidí, mezi které se 
dostanu, bude více než milá. Potvrzením 
této mé „sázky na jistotu“ byl i společný 
výlet do Hradce Králové, který MC Rato-
lest organizovalo. Tentokrát se jednalo o 
výlet celodenní a musím udělit pochvalu 
všem zúčastněným. Vše v pohodě zvládli, 
i když to bylo v určitých okamžicích ná-
ročné, a to jak pro malé děti, tak mnohdy 
i pro jejich rodiče. Ten, kdo absolvoval 
program celého dne, jistě ví, o čem píšu. 
Na některých fotografiích jsem zahlédla
slzičky, známky únavy i zimy, která se na 
lodích do některých dětí pustila.
Dopolední část programu se odehrávala 
v zábavním parku Tongo, jenž si mnoho 
rodin s malými dětmi oblíbilo. Je tam ta-
ková spousta atrakcí, kde se mohou jak 
děti, tak jejich rodiče „vyřádit“, že se to ani 
po x-tém opakování návštěvy neomrzí. 
Tongo na této akci navštívilo přes mateř-

ské centrum 85 lidí, z toho 53 dětí, jímž 
bylo více jak dva roky.
Já jsem návštěvu vynechala a přidala se k 
partě rodičů s dětmi až v odpolední části, 
kdy po poledním odpočinku (nevím, kdo 
ho potřeboval víc, zda děti či rodiče) ná-
sledovala plavba po řece Labi. Pro velký 
zájem (celkem se účastnilo 22 rodin) se 
konaly plavby tři. Loď Smiřice odrazila od 
břehu ve 14 hodin a po příjemné plavbě, 
která trvala kolem padesáti minut, se vrá-
tila pro další várku zájemců. Druhý start 
lodi Smiřice byl v 15 hodin a přidala se 
k ní i  loďka Piráti. Jak název napovídá, 
jednalo se o loď, kde byla ozbrojená po-
sádka. I já jsem byla na palubě této lodi 
a musím říci, že náš kapitán měl chout-
ky na kořist veliké. I když nám odvaha 
nechyběla a výzbroj jsme měli značnou, 

přepadnout loď Smiřice se nám nakonec 
nepodařilo. Našimi „úlovky“ (a to obou 
lodí) byly hezké fotografie, které výletní
chvíle vždy připomenou. 
A protože naše děti nemají nikdy dost a 
chtějí stále víc a víc, bonbonkem na konci 
odpoledne byla projížďka vláčkem, který 
má stanoviště nedaleko břehu Labe. Vše 
bylo jako vždy perfektně zorganizováno 
a zajištěno. Maminka Věrka Štěpánová 
obětavě celý den fotila a fotila a kdo má 
zájem o fotografie, jsou k dispozici. Navíc
oblékla sebe i své holčičky stylově do ná-
mořnického, takže byla radost na ně po-
hledět. Jejich outfit atmosféru celého vý-
letu krásně dokreslil. Jsem ráda, že mohu 
být součástí takovýchto akcí, neboť 
dobré zábavy není nikdy dost. Dospělý 
se na chvíli odpoutá od svých starostí a 
povinností a užívá si se svými dětmi a s 
ostatními stejně naladěnými přáteli chví-
le radosti a pohody a to je prostě v dnešní 
době to nejvíc.... 
Pokaždé, když vstoupím do dveří mateř-
ského centra, mě přivítá usměvavá tvář 
paní Matuškové, která jakoby se nad 
těmi pozemskými starostmi „vznášela“. A 
rozhodně si nemyslím, že žádné starosti 
nemá. Vždyť je to také jenom člověk a 
maminka od čtyř dětí. Umí se s tím ale asi 
dobře poprat a rozdává pohodu a dob-
rou náladu. Se svými problémy se musí 
umět každý poprat sám, ale jak se říká: „V 
jednotě je síla“. Buďme proto jednotní a 
mějme pochopení pro ty druhé a úsměv 
pro každého i pro sebe sama.  Dveře do 
Mateřského centra Ratolest jsou stále 
otevřené i pro „nové tváře“. Je jen na vás, 
zda do nich vejdete.

Jitka Mašková

dále  zpracování  kompletních  projektů  staveb
ing.  Jiří  KODÝTEK
tel:  777  277  659

email:  j ir i@codya.cz,  www.codya.cz
Spor tovní  1402,  Třebechovice  p.  O.

program Nová zelená úsporám
zpracování dokumentace
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z -  posouzení  stávajícího  stavu  objektu

-  návrh  možností  úspor  a  výše  dotace
-  kompletní  dokumentace  pro  žádost
-  zajištění  podání  žádosti  o  dotaci
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