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ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Režisér Jan Bohatý: „Divadelní soubor 
Jirásek si neklade malé cíle!“

51. ročník



OBRAZEM

NOVÁ EXPOZICE VE VĚŽI
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U S N E S E N Í   č.   38
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 18.06.2012

A) Schvaluje

1. Vystavení nájemní smlouvy pro paní *** na 
byt č.24  o velikosti 4 + 1 v ulici Na Bělidle č.p. 
950 od 01.07.2012.

Usnesení č. 39
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 27.06.2012

A) Revokuje

1. Ruší rozhodnutí ve věci vystavení nájem-
ní smlouvy pro paní *** z důvodu zatajení 
skutečnosti, kterou paní *** uvedla bytovou 
komisi a radu města  v omyl tím, že zatajila 
spoluvlastnictví bytu. 

B) Schvaluje

1. Odměny pro vedoucí příspěvkových orga-
nizací.
2. Úpravu nájemní smlouvy na byt č. 12, Tur-
kova 786, Týniště nad Orlicí vystavené na p. 
***. Nájemní smlouva bude vystavena spo-
lečně pro p.*** a  p. ***.
3. Přijetí darů dle přiloženého seznamu na 
17. swingový festival  J. Marčíka 2012.
4. Odpověď města ve věci stížnosti Ing. Mi-
naříka. 
5. Mimořádnou odměnu pro p. Josefa Urbán-
ka za dlouholetou systematickou péči o sběr 

tříděného odpadu, za kterou město dostalo 
ocenění.
6. Dohodu mezi panem *** a paní ***, kde 
jediným nájemcem pozemku p. č. 1596 o vý-
měře 272 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí se stává 
p. ***.
7. Uzavření mandátní smlouvy ve věci ,,Vý-
běrového řízení na dodávku plynu“  s firmou
ENVIDENS, s.r.o.
8. Uzavření smlouvy s firmou KLIMA CHLAZE-
NI HK, s.r.o., na dodávku a montáž klimatiza-
ce do pokladny městského úřadu.
9. Drobnou korekci umístění lavičky ,,Na Stáv-
ku“ severním směrem na základě písemného 
souhlasu souseda.

C) Bere na vědomí

1. Informaci o žádosti paní *** ve věci resti-
tuční náhrady za nevydanou nemovitost ve 
Štěpánovsku.
2. Informaci o nedoplatcích za odpady, do-
poručuje zveřejnit článek k problematice ve 
Zpravodaji a zjistit, zda dlužníci mohou být 
zaneseni do celostátního registru dlužníků.
3. Zprávu o provedené veřejnoprávní kont-
role příspěvkových organizací Služby města, 
ZUŠ a GC, včetně nutnosti drobných náprav-
ných opatření v GC.

D) Ukládá

1. Na základě jednání Stavební komise vy-
psat výběrové řízení na rekonstrukci střechy 
ZŠ, krytina černá ETERNIT DACORA.  T: 30/06/
2012 Odpovídá: Z. Hejna

USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí konaného dne 16.07.2012

A) Schvaluje

1. Vítěze výběrového řízení na akci Výměna 
střešní krytiny na Základní škole v Týništi nad 
Orlicí – I. etapa – eternit DACORA vypsaného 
dne 29.06.2012 a podepsání smlouvy o dílo s 
firmou HEST, s.r.o., Nechanice a zároveň ruší
výběrové řízení vypsané dne 14.06.2012 ve 
stejné věci na jiný druh krytiny.
2. Rozpočtová opatření č. 22 – 27/2012.
3. Prodej pozemku p.č. 1662/49 o výměře 632 
m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 990 Kč/
m2,  což odpovídá reálné hodnotě 625.680 
Kč, pro *** a ***.
4. Uzavření smlouvy o dílo s firmou SKAN-
SKA, a.s., na opravu chodníků na Mírovém 
náměstí v Týništi nad Orlicí v cenách vysou-
těžených ve výběrovém řízení na akci Oprava 
ploch okolo ZŠ vyhlášeném dne 11.05.2012 v 
rozsahu do 1.000.000 Kč.

B) Ukládá 

1. Přemístit lavičku v lokalitě Na Stávku na 
původní místo.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta

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

Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Vloni na jaře vznikla myšlenka pořídit do vodá-
renské věže mobiliář potřebný pro pořádání vý-
stav a završit tím dva roky trvající přeměnu vodo-
jemu na letní muzeum a galerii. Členové Spolku 
přátel města Týniště vypracovali projekt, ten ná-
sledně obhájili a získali dotaci z Programu rozvo-
je venkova na pořízení nových židlí a vitrín. Poté 
přišla na řadu vlastní realizace projektu a jeho 
zdárné dokončení v březnu letošního roku. Pro-
střednictvím informační venkovní vitríny umístě-
né u vchodu do věže komunikuje Spolek s veřej-
ností. V pultových a skříňových vitrínách uvnitř 
věže jsou umístěny pohlednice, listiny, výrobky a 
ostatní exponáty týkající se letošní výstavy His-
torie podnikání v Týništi, a nové vkusné bytelné 
židle s kovovou konstrukcí dobře poslouží při po-
řádání besed a jiných kulturních vyžití, které se 
Spolek zavázal pořádat. Tolik v krátkosti shrnutí 
jedné rok trvající akce, o jejímž výsledku se mo-
hou návštěvníci věže osobně přesvědčit.

Adam Prokeš

NOVÉ VITRÍNY VE VĚŽI
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Pohostinnost nebo jen tvrdý byznys?

Jak je všeobecně známo, vztahy ve 
společnosti  nejsou na nejlepší úrovni. 
Dnes a denně se setkáváte spíš s něja-
kým nešvarem než s laskavostí a poho-
dou. Tahle slova už asi téměř vymizela 
ze slovníku. Krátký zážitek z jednoho 
víkendového pobytu toho byl jasným 
důkazem. Tím nešvarem byla situace, 
kterou bych pracovně nazval „Peníze 
za každou cenu vždy vydělat nejde“. Při 
návštěvě jedné vyhlášené české desti-

nace, navštěvované turisty z celé planety, jsme si chtěli dát po 
dlouhém šmajdání po kamenné dlažbě obyčejného turka. V 
běžné hospůdce na venkovní terase v ratanových křesílkách 
pod slunečníkem s výhledem na řeku. Proč místo tak detailně 
popisuji se vzápětí dočtete. Číšník donesl jídelní a nápojový 
lístek, no a my, že tedy tu kávu. Bez jídla? Zněl dotaz vrchního. 
Ano, ano, samotnou kávu a cukřík navíc prosím, odpovídám. 
A tak to si prosím přesedněte támhle na ty dřevěné lavice (ne-
byl nad nimi slunečník a koukalo se do křoví), tato místa jsou 
pro klienty, kteří si objednají večeři, zní úlisná rádoby„slušná“ 
odpověď. Na celé terase asi s patnácti stoly, podotýkám, nikdo 
neseděl. Ani Američan, ani Japonec, ani Eskymák. Jen my dva 
trapní a obtížní Češi, kteří si chtěli dát tureckou kávu za mizer-
ných a směšných pětašedesát  kaček. Tedy jsme se zcela beze 

slov a jakéhokoliv posměšného  gesta  zvedli a odešli. Snad ani 
teď nechci o tom domácím ponižování zeširoka mentorovat, 
každý inteligentní čtenář si o tom udělá úsudek sám a najde 
důvody toho jednání a chování. Vysoké nájemné nutí některé 
restauratéry manipulovat s cenami nahoru a čekat na hlupáka, 
který to zaplatí, což však je myslím děsně krátkozraké, nehledě 
na to, že vytoužení zahraniční turisté bývají většinou opatrní 
na každý vydaný obnos. Nejenže tak podnikatelé v gastrono-
mii nevydělají (a že konkrétně kupříkladu na kávě se nechá 
udělat solidní peníz), ale nakonec otráví hosty natolik, že sami 
změní lokál a milá restaurace se zavře nebo je nucena změ-
nit nájemce. No a zase znovu Káčo kolem. Asi bych na tomto 
místě podotkl, že ač máme vyhlášenou a cizinci vyhledávanou 
kuchyni, tak přeci jenom si dovoluji tvrdit, že našinec je zcela 
zaručeně častějším hostem a podle toho by s ním mělo být 
i jednáno. Zajisté není možné dávat všechny hoteliéry a hos-
podské na jednu hromadu, určitě těch slušných, správných a 
přemýšlivých je většina. A nemají to též jednoduché v přípa-
dě, že není podnik v jejich vlastnictví. Nakonec pro zkušenosti 
nemusíme chodit z Týniště daleko.  Ale proč to vlastně píšu? 
Protože se mi již dlouho nelíbí, že jsou peníze a zisk stále více a 
více nadřazovány nad slušnost, toleranci, pohostinnost a další 
kladné vlastnosti. A to je, jak jsem již výše poznamenal, velmi 
krátkozraké.

Libor Koldinský 
šéfredaktor

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
93 let Miroslav Waldmann
90 let Julie Křížová
85 let Vratislav Vašátko
80 let Jiří Bořek
 Miluše Prudičová
 Zdeňka Zahálková

Věra Svatošová (82)
Hana Isáková (78)

Josef Jaroměřský (82)
Marcela Šabatová (66)

Marie Vanická (67)

PODĚKOVÁNÍ

Milá mateřinko,
slzy v očích provázely vaše poslední vystoupení s předškoláky. Nebudu vyjmenová-
vat jednotlivé scénky, zdramatizované pohádky, představení nejmladších angličti-
nářů, pasování na školáky, dortíky na rozloučenou – vše bylo na jedničku!
Děkujeme!

Prababička

Není bezohledných občanů v Týništi nad Orlicí

V mateřské škole u Dubu došlo k havárii vodovodní přípojky. V noci tato událost 
rušila občany Družstevní ulice. Pan Petr Straka nezahálel a přivolal pomoc. Díky jeho 
rychlému jednání nedosáhly škody tak velkého rozsahu. A děti mohou dále navště-
vovat mateřskou školu. Za tuto pomoc panu Strakovi velice děkujeme.

Za kolektiv MŠ  Bc. Renata Horká

Eliška Richterová
Anděla Bednářová

VZPOMÍNKA

Dne 20.8.2012 to bude 20 roků, co nás 
opustila naše milá maminka, babička a 
prababička paní Marie Neudőrflová z
Albrechtic nad Orlicí.

Vzpomínají dcery s rodinami
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KULTURNÍ POZVÁNKY

jiné akce
Neděle 12. srpna, 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 26. srpna, 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 26. srpna, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dnes nám dovolte představit vám 
úspěšného autora poezie pro dospělé 
a děti  pana Luboše Humla, který v 
červenci oslavil významné životní ju-
bileum. Proč právě jeho? Prvním dů-
vodem je, že žije a tvoří v Týništi nad 
Orlicí a dalším je, že své jubileum osla-
vil vydáním básnické sbírky s názvem 
Chvála křídel. Několik výtisků této 
sbírky daroval naší knihovně a my mu 
za ně děkujeme. Sbírku vydalo nakla-
datelství Oftis v Ústí nad Orlicí a na její 
obálce můžete spatřit poetické foto-
grafie Daniela Humla. Ze zadní strany
nové sbírky se  můžete dozvědět, že 
se narodil v Gorne Orjachovici  v Bul-
harsku. Pan Luboš Huml se projevuje 
jako velmi skromný a tichý člověk a 
jak sám  říká, nerad o sobě mluví. 
O to více k nám promlouvá jeho tvor-
ba, která je hřejivá  a lidská, doplněná 
zdařilými  ilustracemi nebo  fotogra-
fiemi. Jeho knihy jsou  oblíbené jak
mezi dětmi, tak i mezi dospělými.

 V dětském oddělení  naleznete le-
porela a knížky s milými básničkami 
pod názvem Kolem naší zahrádky, 
Veselá říkadla pro nejmenší, Říka-
dlové hrátky nejen se zvířátky, Za 
pohádkou pohádka, Když strašidlo 
nestraší, Anička a štěňátko a další. 

Pro dospělé napsal sbírky Blýskání na 
lásku, Akty lásky, Jak motýlí dech, Pů-
dorys srdce.

  S panem Humlem se naše knihovna 
potkává  od roku 2008 na pravidel-
ných Uměleckých maratónech, které  
jako člen Východočeského střediska 
obce spisovatelů oblasti Orlicko po-
máhá organizovat. Jedná se o komor-
ní pořady pořádané vždy  na podzim 
v rámci Týdne knihoven. Představují 
se zde autoři, členové Východočeské-
ho střediska obce spisovatelů, kteří si 
kladou za cíl propagovat  publikační 
činnost a ve spolupráci s knihovna-
mi navázat bezprostřední kontakt se 
čtenáři.  V minulých letech se vedle 
pana Luboše Humla u nás čtenářům 
představila paní  Božena  Tymichová , 
Mgr. Marie Ungrádová , Milan Dušek, 
PaedDr.  Josef  Lukášek,  PhDr. Lubo-
mír Macháček, Martin Vídenský, Josef 
Plachetka a  Mgr. Pavel Pešát  Z ohla-
su pozorných posluchačů víme, že je 
svým dílem vždy příjemně překvapili 
a odcházeli od nás pak dobře naladě-
ni.

Na závěr, než se s vámi rozloučíme 
ukázkou z poslední básnické sbírky,  
nám dovolte popřát zmíněnému ju-
bilantovi jménem nás všech  hodně 
zdraví  a spokojenosti, ať se mu lehce 
tvoří a život mu předkládá co nejvíce 
zajímavých námětů.

Kolektiv Městské knihovny 
Týniště nad Orlicí 

Zůstat člověkem
 

Mít někoho rád,
někým být milován.

Raději volit pád
než klidu plný džbán. 
Štěstí hledat v práci,

jak v plodech větve stromů
a jako tažní ptáci

se zase vracet domů,
kde křikem ze zahrad

tmu plaší kohouti
a křídlovky můžeš potkávat

při pohřbech, o pouti. 
Života být vyznavačem

i v nejtěžší době 
Nezahořknout pláčem

pro bolístky v sobě.
Nerozlišovat se  oblekem.

Pokaždé  zůstat člověkem.

I. Týnišťská výstava kaktusů, sukulentů 
a exotických rostlin

Srdečně Vás zveme ve dnech 3. – 6. 9. 2012 
do výstavního sálu Městské knihovny v Tý-
ništi nad Orlicí

Zahájení výstavy v pondělí 3. 9. 2012 od 
17:00 spojené s přednáškou Jana Doležala 
(Kvetoucí kaktusy Jižní Ameriky) a Josefa 
Matouše (Chile 2012).

Výstava přístupná v otevírací době knihov-
ny (po předchozí domluvě možno výstavu 
navštívit i mimo otevírací dobu).

Prodej kaktusů a sukulentů zajištěn
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti za měsíc 
ČERVEN 2012

Dne 5.6. 2012  v 17:00 hod. 
při hlídkové činnosti byl stráž-
ník v ulici Kpt.V. Opatrného 
zastaven občanem, který 
označil muže odcházející-
ho do městského parku jako 
pachatele krádeže jízdního 
kola, které bylo odcizeno jeho 
manželce u vlakové zastávky 
v Lípě nad Orlicí. Vzdalující se 
muž byl strážníkem dostižen 

a vyzván k prokázání totožnosti. Svou totožnost však nemo-
hl hodnověrným způsobem prokázat a z tohoto důvodu byl 
předveden na služebnu Policie ČR. Strážníkem byl podezřelý 
muž dále vyzván k podání vysvětlení ve věci krádeže jízdního 
kola, k čemuž se doznal. Ve spolupráci s Policií ČR byla ověřena 
totožnost předvedeného muže a vzhledem k místu spáchání 
krádeže byla věc předána místně příslušnému Obvodnímu od-
dělení PČR Týniště n.O. k dořešení.  

Dne 5.6. 2012 v 21:30 hod. byla na základě žádosti starostky 
obce Žďár nad Orlicí poskytnuta Městskou policií Týniště nad 
Orlicí technická pomoc při odchytu psa volně pobíhajícího po 
obci Žďár nad Orlicí. V průběhu odchytu psa se podařilo usta-
novit jeho majitele, přičemž tento byl z obce Nová Ves. Tomuto 
byl pes po uhrazení nákladů spojených s odchytem předán.  
Dne 8.6. 2012 v 15:59 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní o dopravním přestupku, kterého se dopustil řidič osobní-
ho motorového vozidla Škoda Octavia příslušné registrační 
značky tím, že vjel na železniční přejezd v ulici T.G. Masaryka 
v době, kdy to je zakázáno a následně byl závorami „uvězněn“ 
na železničním přejezdu. Přestupek byl městskou policií za-
evidován, provedeno šetření, ustanovena osoba podezřelého 
a oznámeno správnímu orgánu při MěÚ Kostelci nad Orlicí k 
projednání. 
Dne 8.6. 2012 v 23:41 hod. bylo městskou policií přijato te-
lefonické oznámení, že skupinka osob devastuje prostranství 
před nádražím ČD v Týništi nad Orlicí, přesněji, že má docházet 
k vytrhávání a otáčení odpadkových košů i s patkami. Strážní-
ky byli následně na místě přistiženi dva mladí muži z Týniště 
nad Orlicí a jedna dívka z Borohrádku, kteří se tohoto jednání 

dopouštěli. Následující den si skupinka udělala brigádu a od-
padkové koše řádně usadila zpět do původního stavu. Tímto 
došlo k odstranění škody a věc byla následně, jakožto přestu-
pek proti majetku s přihlédnutím k nápravě, vyřešena ulože-
ním blokových pokut. 
Dne 9.6. 2012 v 02:10 hod. bylo přijato oznámení o rušení 
nočního klidu hlasitou hudbou z jednoho z klubů. Strážníky 
byla vyzvána odpovědná osoba ke zjednání nápravy, načež 
došlo k utlumení hlasitosti. 
Dne 9.6. 2012 v 23:30 hod. bylo strážníky v rámci obchůz-
kové činnosti zjištěno, že do rozestavěného domu u výjezdu z 
Mírového náměstí do ulice 17. listopadu vnikly neoprávněné 
osoby a v domě ničí instalované vnitřní vybavení. Následně 
byli strážníky zadrženi dva mladíci ve věku do 18 let a před-
vedeni na služebnu. Věc byla jakožto přestupek proti majetku 
řešena uložením blokových pokut. 
Dne 21.6. 2012 v 19:00 hod. bylo strážníkem v rámci pěší ob-
chůzky v městském parku jednáno se dvěma mladými muži 
ohledně odpadků poházených v blízkosti lavičky, na které se-
děli. Situace na místě si s ohledem na přístup a jednání přítom-
ných vyžádala předvedení dvou osob na služebnu Policie ČR 
ke zjištění totožnosti. 
Dne 23.6. 2012 v 23:51 hod. telefonicky oznámila obyvatelka 
jedné z okolních obcí, že je rušena hlasitou hudbou pocházejí-
cí z fotbalového hřiště. Strážníky bylo na místě zjištěno, že zde 
probíhá soukromá oslava. Po projednání věci s pořádajícími 
byla zjednána náprava utlumením hlasitosti hudby a ukonče-
ním oslav. 
Dne 25.6. 2012 v 15:00 hod. se na služebnu MP dostavil muž, 
aby oznámil krádež svého mobilního telefonu NOKIA C2-01, 
který mu odcizil neznámý pachatel dne 23.6. 2012 od stanu v 
tábořišti RAMPA SPORT v ulici Mostecká. Věc byla evidována a 
šetřena jako přestupek proti majetku. 
Dne 27.6. 2012 v 14:31 hod. telefonicky oznámila obyvatelka 
města Týniště nad Orlicí, že jí byla v prostorách prodejny BILLA  
v ulici Voklik odcizena z kabelky zavěšené na nákupním vozí-
ku peněženka se stravenkami a finanční hotovostí. Provede-
ným šetřením bylo zjištěno, že z krádeže je podezřelá posádka 
osobního vozidla BMW, bílé barvy, kterou tvořili tři muži a jed-
na žena. Vhledem k tomu, že by se mohlo jednat o organizo-
vanou skupinu páchající trestnou činnost i mimo region, byla 
ve věci okamžitě vyrozuměna Polici ČR s žádostí o provedení 
opatření. Věc je v současné době šetřena jako přestupek proti 
majetku.
Dne 29.6. 2012 v 20:45 hod. v rámci hlídkové činnosti byl 
strážníky zaznamenán černý, štiplavý dým, který stoupal z vý-
robní haly firmy Slévárna Elitex v ulici Vrchlického. Na místě 
zjištěno, že příčinou dýmu je úmyslně založený požár odpadů, 
včetně gumového odpadu. Byla vyrozuměna ostraha areálu, 
odpovědný pracovník slévárny a na místo přivolán vyšetřo-
vatel Hasičského záchranného sboru, územní odbor Rychnov 
nad Kněžnou, který věc převzal k dalším opatřením. 

Martin Štěpánek
velitel městské policie

Oficiální stránky města | www.tyniste.cz
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne Večer

Pondělí Herna + kavárnička 16 - 18hod.

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

Středa Herna + kavárnička 16 - 18hod.

Čtvrtek BRIGÁDA 2. a 30. srpna od 16hod. 
Odpolední tvořivá dílna pro děti + pře-
spání na zahradě 16. srpna od 16hod. 

Večerní dílna 9. a 23. srpna, 20 - 22hod. 

Pátek Celodenní výlety

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc srpen 2012

Další akce v srpnu:
1.8. a 2.8. (St,Čt) BRIGÁDA v MC – zahrada a stodola (úklid, vymalování), od 16 h.
9.8. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: ubrousková technika
16.8.(Čt) Odpolední tvořivá dílna pro děti i rodiče, téma: veselá světýlka, od 16 h.,
            + Přespání v MC nebo na zahradě – tvoření, opékání, noční hra, ...
23.8. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: gelové svíčky
30.8. (Čt) BRIGÁDA v MC – zahradní prvky (natírání, sestavení nových), od 16 h.

Plánujeme:
• Výlety na kole, vlakem ... do Častolovic, Doudleb, Třebechovic, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, ...

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
Děkujeme!

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

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už 
nehřeš!“

Jan 8.11

Někdy se lidské společenství snaží o do-
konalost a chce prosadit dodržování Bo-
žích řádů prostřednictvím trestů. Kristus 
je milostivý a shovívavý nikoli k hříchu, 
ale ke hříšnému člověku, což my lidé 
obvykle těžce neseme. Poselství příbě-
hu, ve kterém Ježíš zachrání provinilou 
ženu před trestem smrti, je právě v tom, 
že nám lidem nepřísluší soud. Církev se 
nesmí postavit do role, kdy bude rozho-
dovat o životě a smrti ani o spáse nebo 
zatracení.
Ježíš netvrdí, že to, co udělala ona žena, 
bylo správné, ale dává jí i shromážděným 
šanci. Cizoložnice má před sebou mož-
nost svůj hřích opustit a ti, kteří ji chtěli 
kamenovat, smějí pochopit, že její hřích 

není o nic zásadnější, než jsou hříchy je-
jich. I když to jsou hříchy jiné. Církev má 
proto dbát, aby v jejím zvěstování nepři-
šel zkrátka důraz na Boží milosrdenství a 
odpuštění. Má dbát také na to, aby pře-
dávala nezkresleně poselství o Kristu, 
který zachraňuje člověka.
 
Modlitba:
Žasneme, Pane, nad tím, že dokážeš mít 
porozumění i pro nás lidi, kteří jsme hříš-
ní a kteří mnohdy jednáme proti tvé vůli. 
Děkujeme za odpuštění a sílu k novému 
životu. Prosíme, pomoz nám, ať méně 
soudíme druhé a více vidíme svou nedo-
konalost. Amen

Píseň: 
1. Ó Pane můj, pokoj ať tvůj na cestách 
se mnou bývá; moudrosti dar, lásky tvé 
žár ať již mi neubývá, když světlo tvé na 

cestě své duše má stále mívá.
2. Hostinou svou přebohatou nasytils 
chudé hosty. Život jsem vzal, jejž tys mi 
dal, svých vin jsem nyní prostý. S písnič-
kou chval půjdu teď dál s těmi, jež stůl 
tvůj hostí.
3. Pane, ty víš, v tobě že již všichni chcem 
jedno býti. Ruce i hlas posiluj v nás, 
chceme k tvé slávě žíti. Na věčnost tam 
dopřej všem nám k večeři s tebou jíti.
Píseň č. 510 z Evangelického zpěvníku 
s textem Johannese Englische (1500-
1577)

Srdečně zveme na bohoslužby v srpnu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
12.8. od 10:30 h
26.8. od 10:30 h

Připravil Jaroslav Matuška
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Klub je stále v provozu v pondělí až čtvrtek, kulturní úterky bý-
vají nejvíce navštěvovány. Střídají se besedy, přednášky, pro-
mítání na videu, volná zábava.
Za uplynulé období jsme do klubu pozvali starostu města Ing. 
J. Matičku, zástupkyni ČČK z Hradce Králové p. Bělohoubko-
vou, připomněli jsme si vznik MDŽ, oslavili Velikonoce.
Ale zvlášť musím vzpomenout den 15. května, kdy nás navští-
vili učitelé a žáci ze Základní umělecké školy v Týništi nad Or-
licí. Šest pedagogů v čele s ředitelem Mgr. Plašilem a 22 žáky 
nám připravili jedinečný koncert ke Dni matek, který v nás za-
nechal ty nejkrásnější vzpomínky.
Těšíme se vždy i na oslavy našich jubilantů, které si připomíná-
me vždy o kulatých či půlkulatých narozeninách. Jsme v kon-
taktu se životem našeho města, zúčastňujeme se významných 
dnů, nezapomínáme na okolní kluby důchodců.
Výjimečným dnem bylo úterý 19. června, kdy se konal náš vý-
let. Navštívili jsme Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích, 

prohlédli jsme si zámek v Častolovicích. Ruku na srdce, kolik 
lidí tento blízký renesanční skvost zhlédlo v nedávné době? 
Líbilo se nám i v Česticích, kde jsme si poseděli po dobrém 
obědě. Sluníčko nám na výletě svítilo víc než dost, jen jsme 
litovali, že jsme ani nenaplnili celý autobus.
Co nás čeká v nejbližší době?
Před námi je jedno důležité výročí, které náš předseda Lad. 
Morávek připravuje už dlouhou dobu. 16. října 2012 si připo-
meneme důležitý den. Uplyne totiž padesát let od založení 
našeho klubu.
Ale ještě je před námi letní období. Pravděpodobně se bude-
me scházet na dvorku našeho domečku, kde se také bude po 
čtyři úterky opékat. Můžete mezi nás přijít!

Za výbor klubu
Mgr. Jiřina Farská

CO NOVÉHO V KLUBU DŮCHODCŮ

Pokud se o le-
tošní dovolené 
nechystáte po-
znávat zahraničí, 
ale naopak své 
nejbližší okolí, 
n e o p o m e ň t e 
navštívit Bílý 
Újezd. Tuto ves 
totiž proslavila 
... sekyrka. Sekyr-
ka zaťatá na sa-

mém vrcholku šindelové střechy zdejší 
zvonice. O tom, jak se na vížku dostala, 
se dochovala nejedna pověst. Prý je tím 
způsobem vyjádřena ochrana proti zlým 
duchům, anebo jde o znamení z dob 
užívání hrdelního práva. Další z pověstí 
vypráví, že se čert vsadil s tesařem, kdo 

sekyrku přehodí přes špičku věže. Když 
ji vyhodil tesař  a užuž se zdálo, že čerta 
svým hodem překoná, sfoukl najednou 
čert prudce sekyrku dolů a ta se zasekla 
do věže zvonice. Nejpravděpodobnější z 
pověstí jsou ty o tesařích, pracujících na 
opravách věže, kteří z nepozornosti ve 
výšce zavrávorali, zřítili se k zemi, a své 
nářadí na střeše tak na věčnou památku 
zanechali.

Běloújezdská zvonice je postavená na 
způsob brány a vchází se jí na hřbitov a k 
přilehlému kostelu Proměnění Páně, je-
hož počátky se datují do druhé poloviny 
13. století. Návštěvníka na první pohled 
zaujmou náhrobní desky vsazené do zdí 
kostela. Jsou to náhrobníky pánů Ostrov-
ských ze Skalky a Mladotů ze Solopysk, 

někdejších majitelů zámku v nedalekém 
Podbřezí. Zděná hranolová zvonice je o 
tři sta let mladší, má stanovou šindelo-
vou střechu a na jižní a západní straně 
po jedné střílně, což ukazuje na obran-
nou funkci této zajímavé stavby. Kostel, 
zvonice a mohutná hřbitovní zeď tedy 
zcela určitě poskytovaly vesničanům 
útočiště v době nebezpečí. 

V současné době poskytuje vesničanům 
a novodobým pocestným útočiště mo-
torest, jemuž jméno propůjčilo zde to-
likrát skloňované tesařské náčiní a kde 
náš výlet do Bílého Újezda můžeme sty-
lově zakončit.              

Text a foto Adam Prokeš

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

O sekyrce, která proslavila obec

Pod tímto názvem byl v březnovém 
čísle týnišťského zpravodaje uveřejněn 
článek, ve kterém byly uvedeny do-
savadní náklady za stavební práce na 
základní škole. Zároveň jsme čtenáře 
informovali, že konečná úprava bude 
provedena firmou MATEX Hradec Králo-
vé do 31.5.2012. Dle získaných informa-
cí na Městském úřadě veškeré práce na 
škole již skončily a celkový náklad činí 
10.548.103 Kč. Školní budova je nyní do-
minantou na našem okrese.

Učitelské povolání prošlo obdobím, kdy 

nebyla jeho práce společensky plně do-
ceněna. Avšak v roce 1955 rozhodla vláda 
Československé republiky, že 28.březen, 
tj. den narození Jana Amose Komen-
ského, je každoročně zasvěcen učite-
lům. Tím došlo k uznání významu práce 
všech pedagogů. Poprvé byl slaven Den 
učitelů všemi učiteli dne 28.března 1955. 
Přitom byli někteří učitelé vyznamenáni 
za úspěšnou školní i mimoškolní činnost. 
Od toho roku slavili učitelé v celé repub-
lice každoročně svůj svátek. A jaký je roz-
díl od počátku školství po dnešní dobu? 
Před dvěma stoletími učil na škole učitel 

tkadlec, krejčí, farář, dnes vysokoškolsky 
vzdělaný pedagogický pracovník ho-
norovaný platem, který odpovídá jeho 
předběžnému vzdělání.

A co přát naší základní škole do dalších 
let? Aby úspěšně vychovávala naši mlá-
dež, aby z ní vycházeli mladí lidé, praco-
vití občané dobře připraveni na vstup do 
života dospělých.

Zdeněk Holub

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
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Předškoláci z MŠ u Dubu navštívili dopravní hřiště 
v Týništi nad Orlicí

Děti z MŠ u Dubu navštívily 27. 6 2012 dopravní hřiště s paní 
učitelkou  Švikruhovou a Horkou. Paní policistka Pálová dětem 
vysvětlila pravidla a bezpečnost v silničním provozu. Děti se 
rozdělily na polovinu, jedna polovina představovala chodce a 
druhá polovina řidiče koloběžek, a musely dodržovat pravidla 
silničního provozu. Děti si užily příjemné sluneční dopoledne 
a mnohému se také naučily. Procvičily si dopravní značky, kte-
ré se v mateřské škole naučily a mohly tak své znalosti a do-
vednosti aplikovat v praxi. Tímto také chceme poděkovat paní 
Stejskalové, která nám zajistila dovoz a odvoz koloběžek.

Výlet MŠ u Dubu 

Děti z MŠ u Dubu 13.6.2012 navštívily Muzeum Emila holuba 
v Holicích. Děti zde mohly vidět Viktoriiny vodopády a tak si 
na chvilku mohly připadat jako v Africe. Slyšely zde téct řeku 
Zambezi, povykovat různá africká zvířata a za zvuku domoro-
dých bubnů se mohly přenést do domorodé vesnice. Nejen 
dětem, ale i celému pedagogickému sboru se tento výlet ve-
lice líbil.

Olympiáda v MŠ u Dubu 
v Týništi nad Orlicí

Předškoláci z mateřské školy u Dubu se 29.5.2012, jako je tomu 
již každoročně, zúčastnili olympiády. Děti se pilně připravova-
ly a trénovaly. Plnily tak různé disciplíny - skok do dálky, (který 
je v tomto věku ještě velice složitý, ale děti ho v naší mateřské 
škole zvládají výborně), hod do dálky, krátký a dlouhý běh. Na 
závěr olympiády dostaly všechny děti medaile a diplomy bez 
rozdílu na jakém místě se umístily. Děti si tak užily příjemné 
dopoledne za povzbuzování svých mladších kamarádů. Vy-
hodnocení si rodiče mohli přečíst na nástěnkách v mateřské 
škole.

Výlet sborečkových dětí z MŠ u Dubu

Děti, které navštěvují v MŠ škole sbor pod vedením paní učitel-
ky Vlčkové a paní ředitelky Bc.Ullrichové, si za celoroční práci 
ve sboru zasloužily krásný výlet do muzea hraček v Rychnově 
nad Kněžnou. Děti zde viděly panenky s porcelánovou hlavou, 
dobové pokojíčky, obrázkové knížky, kočárky, stavebnice a 
mnoho dalších hraček, které  obklopovaly děti do roku 1965.

Za kolektiv MŠ u Dubu Bc. Renata Horká

MATEŘSKÁ ŠKOLKA U DUBU
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NÁZOR POSLANKYNĚ

Především katolická církev ztrácí pod-
poru svých věřících díky své chamti-

vosti

Církevní restituce patří v současné době 
k tématům, které dělí naši společnost ke 
dvěma, dá se říci, nesmiřitelným táborům. 
Není se co divit. Vládní návrh počítá s tím, 
že by církve  měly  dostat  přibližně  po-
lovinu někdejšího majetku v hodnotě cca 
75 miliard korun, který je v držení státu 
Za ostatní majetek má pak vyplatit náhra-
du 59 miliard korun během 30 let. K této 
částce by se ovšem připočítávala inflace a
stát by naopak přestal církvím hradit platy 
duchovních. 

To vše se projednává v době hluboké hos-
podářské krize, kdy naše česká ekonomika 
je v propadu, zatížena dluhem z minulých 
i současných  let víc jak jedním bilionem a 
téměř 500 miliardami korun. V situaci, kdy 
každý desátý občan naší republiky je pod 
hranicí příjmové chudoby, kdy nám  - naší 
vinou - hrozí pozastavení čerpání ze struk-
turálních fondů EU ve výši 22 až 72 miliard 
korun, kdy vláda „rozpočtové odpověd-
nosti“  provádí  plošné škrty v resortech, 
jež mají jediný efekt – srazit občany ještě 
hlouběji v  jejich  nejisté životní existenci 
a za to „ustlat“ ještě více úzké vrstvě boha-
tých. 
V této společenské atmosféře, kdy je už 
více jak  80 % občanů zásadně proti přijetí  
tohoto  klíčového rozhodnutí, se tedy pro-
jednává zákon o napravení některých ma-
jetkových křivd spáchaných na církvích a 
náboženských organizacích.  Zákon, který 
dle právníků, znalců ústavního práva, smě-
řuje ve své dikci k prolomení Benešových 
dekretů. Ignorovány jsou tak dosud platné 
zákony č. 215/1919 Sb. a č. 142/1947 Sb.

Za pozornost stojí, že si katolická církev 
v roce 2007 ocenila majetek sama a ten-
to materiál Ministerstvo kultury ČR plně 
akceptovalo. Například  nadhodnocení 
polností a lesních pozemků činí 53 miliard 
korun!! Přitom u ostatních oprávněných 
restitucí, a jsou za nimi tisíce našich lidí, je 
nutno se řídit zákonem č. 316/1990 Sb., kde 
se bere stav ocenění ke dni odnětí, kdežto 
církve naopak  -   dle současného stavu!  V 
tomto zákoně je také uvedený strop, kdy 
restituent mohl dostat maximálně 250 Kč/
m2, zatímco církve si mohou nárokovat i 
několik tisíc korun za metr čtvereční, na-
příklad v Praze i v dalších větších městech 
či zajímavých místech.  V případě schválení 
tohoto zákona je tedy možno čekat obrov-
skou vlnu soudních žalob od restituentů.
Církev však současně ve své „důkladnos-

ti“ uplatňuje i náhradu za pozemky, které 
zmizely nenávratně pod hladinami všech 
přehrad či pod silnicemi apod. Zde je nut-
no říci, že tyto pozemky byly zabrány ve 
veřejném zájmu jako všem ostatním. Opět 
se zde může vytvářet prostor pro podávání  
žalob k uplatnění náhrad, obdobně jak u 
„běžných“ restituentů, kdy vzorem je cír-
kev. 
Církev, podle dostupných podkladů, po-
žaduje 181 326 hektarů lesních pozemků. 
A ministerstvo kultury, ještě za vedení mi-
nistra MUDr. Jiřího Bessera, předkladatele 
tohoto zákona, tento požadavek překont-
rolovalo, neshledalo žádné závady a poža-
davek odsouhlasilo. 

Jaká je tedy skutečnost?  Církev přihlásila 
do pozemkové reformy v roce 1919 (!) cel-
kem 178 tisíc hektarů lesa včetně lesů, kte-
ré patřily farnostem. Avšak dle dokumentu 
„Katolická církev a pozemková reforma“, 
str. 337, dokument č. 133 z 26. února 1948 
se již uvádí, že před první pozemkovou 
reformou měla v Čechách a na Moravě 50 
tisíc hektarů zemědělské půdy a 150 tisíc 
hektarů lesů. Dalších zhruba 10 tisíc  hek-
tarů  obnášely drobné zemědělské a lesní 
půdy, patřící k farám. Dohromady tedy 210 
tisíc hektarů. Znovu připomeňme součas-
ný požadavek církve, odsouhlasený býva-
lým ministrem Besserem na 261.633 hek-
tarů, což je o 51 633 hektarů více.  

V období prvních roků pozemkové refor-
my od roku 1919 do 1931 bylo církvi ode-
bráno 47 tisíc hektarů lesa. V období války 
se pozemková reforma zastavila. Po válce 
se znovu rozběhla, kdy na základě dekretu 
prezidenta Edvarda Beneše č. 32/45 ust. 3, 
odst. 1 docházelo i ke konfiskaci majetků.
Tento, pro novodobou historii, klíčový De-
kret odsouhlasilo prozatímní Demokratic-
ké parlamentní shromáždění 26. 3. 1946 a 

zmíněný Dekret se stal zákonem. 
Tedy pokud v roce 1931 přihlásila církev 
do soupisu lesních pozemků 131 tisíc hek-
tarů a v období let 1945 – 1947, kdy přišla 
Benešovým Dekretem o minimálně 50 ti-
síc hektarů, měla by mít před únorem 1948 
pouze 81 tisíc hektarů! Jak je tedy možné, 
že nárokuje o 100 326 hektarů lesů více a 
bývalý ministr kultury Besser to odsouhla-
sí. 

Pokračujme však dál.  V roce 1947 vydala 
ještě stále demokratická vláda nařízení, 
že církvi bude dáno k dispozici pouze 5 
203 hektarů veškeré půdy – pozemky pod 
budovami, dvorky, církevní zahrady, kdy 
ostatní majetek byl vyvlastněn bez náhra-
dy. Církev tehdy neprotestovala ani nepo-
dala soudní žalobu. 

Pokud tedy stoupenci již zmíněného zá-
kona o církevních restitucích požadují po 
státu, že jim má být vráceno, co bylo ukra-
deno – pak církev měla v kritickém obdo-
bí, při nástupu totalitního komunistického 
režimu – pouhých 5 203 hektarů! Její poža-
davek, navýšený o 256 430 hektarů je neje-
nom nemorální, s obrovským negativním 
dopadem do vědomí naší společnosti, na-
vozující možnosti nesčíslných žalob opráv-
něných restituentů. 
To vše se odehrává v době ekonomické i 
společenské krize, kdy v naší zemi – a nebo-
jím se to říct – je už téměř vše rozkradeno.  
Pokud vláda „ rozpočtové odpovědnosti“ 
sněmovna i senát – následně prezident 
– schválí zákon o napravení některých ma-
jetkových křivd spáchaných na církvích, 
bude to znamenat nejen fatální stav naší 
republiky v rámci Evropy i světa, ale zadlu-
žení několika generací do budoucna. 

Když jsem ve svém volebním obvodu ho-
vořila o tomto tématu s mnohými lidmi, 
věřícími i ateisty, bylo mi smutně a trapně. 
Ne za sebe, ale za tvůrce tohoto díla a kdo 
za ním stojí a komu bude ku prospěchu. Co 
nám, politikům, však tito občané vzkazují: 
pokud budete hlasovat, nechť se to děje 
adresně! Ať víme, kdo byl pro a kdo pro-
ti. Pokud se týká mne samotné – církve, a 
to je fakt, vlastnily vždy nějaký majetek. 
Nechť je tedy proveden audit vykázané-
ho majetku s řádným propočtem včetně 
nároku na řádné zdanění, obdobně jak u 
jiných restituentů a teprve poté bych moh-
la hlasovat pro přijetí zákona, kde by bylo 
však vše uvedeno na správnou míru. 

Ing. Vladimíra Lesenská
poslankyně PS PČR

www.lesenska-vladimira.eu



strana 11

V Týništi nad Orlicí se v neděli 10. 6. konal 
tradiční POHÁDKOVÝ LES, který připravil 
Dům dětí a mládeže Sluníčko. Za krásné-
ho počasí se ráno sešlo 33 dobrovolných 
pomocníků, aby dětem s rodiči připra-
vili pohádkové zážitky. Po nezbytném 
ranním proškolení a informační schůzi 

se všichni vydali s předem připravený-
mi kostýmy, pomůckami a odměnami 
na jednotlivá stanoviště na téměř 3 km 
dlouhé trase. Některé postavičky měly 
úkol připravený s sebou a na místě jen 
vyčkávaly příchodu dětí, ale například 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký se pořádně 

zapotili, než nachystali lanové překážky. 
Největší úspěchy letos sklízeli 3 čuníci a 
nešikové Pat s Matem, kteří se předvedli 
v nových kostýmech, půjčených ze spřá-
telené školy v Častolovicích. U makové 
panenky se trénovala paměť, babička 
s Karkulkou nachystaly občerstvení, u 
Šmoulů se vařil chutný lektvar a Křemí-
lek s Vochomůrkou vozili s dětmi vejce 
na sáňkách. Nechyběli ani vodníci, ježi-
baba s perníčky, princezna Koloběžka, 
Beruška, loupežníci nebo smutná prin-
cezna. Pohodovou atmosféru nemohl 
narušit ani závěrečný déšť, který se spus-
til 20 minut předtím, než dorazili po-
slední účastníci do cíle. I když promoklí, 
tak většinou s úsměvem. Na pořadatele 
zbyl ještě kompletní úklid lesa a půjče-
ných prostor v mateřské škole U Dubu a 
rozvěšování mokrých kostýmů a dalších 
pomůcek. Za podařenou akci patří velký 
dík všem pomocníkům, kteří s námi spo-
lupracují, ať už starším školákům, tábo-
rovým vedoucím nebo rodičům.

Eva Jenčíková

POHÁDKOVÝ LES 

Uzamčené vchodové dveře 
můžou v případě požáru 

ohrozit nájemníky

Zamykání vchodových dveří 
do obytných domů...v dneš-
ní době není neobvyklým 
jevem, že se uzamykají vcho-
dové dveře do domu, a to i 
přesto, že jsou dveře vybave-
ny kováním ve složení „zven-
ku koule - zevnitř klika“. Lidé 
to dělají z pochopitelných 
důvodů, chtějí tím znemožnit 
nebo alespoň zkomplikovat 
přístup nežádoucích osob do 
domu. Ale co v případě, že v 

domě vypukne požár a jediné 
únikové cesty z hořícího pekla 
jsou uzamčeny na klíč? Vcho-
dové dveře obytného domu 
jsou brány jako úniková ces-
ta, a proto jsou na tyto dveře 
kladeny požadavky z hlediska 
snadného a rychlého průcho-
du při evakuaci, nesmí bránit 
evakuaci osob ani zásahu po-
žárních jednotek. 
Hasiči mají v případech uza-
mčených dveří ztíženou prá-
ci. Přesto, že se může jednat 
o malý požár, může dojít k 
velkému vývinu kouře a ohro-

žení nájemníků uvnitř domu. 
Hasiči pak musí použít k eva-
kuaci výškovou techniku a lidi 
zachraňovat ze žebříků a plo-
šin nebo musí složitě rozbíjet 
uzamčené vchodové dveře a 
tím ztrácejí drahocenný čas 
při záchraně lidských životů. 
Pokud se nájemníci dohod-
nou a vchodové dveře se 
rozhodnou zamykat, pak by 
tyto dveře měly být opatřeny 
speciálními bezpečnostními 
zámky (např. elektronickým 
zámkem na čipové karty) a 
v případě evakuace osob by 
se dveře samočinně odblo-
kovaly a otevíraly bez dalších 
opatření. Takové řešení si 
nepochybně vyžádá insta-
laci elektronického systému 
detekce požáru ve všech 
prostorách domu s dopro-
vodnou funkcí odblokování 
dveří, zajištění napájení zaří-
zení ze dvou na sobě nezávis-
lých zdrojů a dalšími aspekty, 
které jsou na taková zařízení 
kladeny právními a technický-
mi předpisy. V žádném přípa-
dě by vchodové dveře nemě-

ly být provedeny systémem 
„koule zvenčí – koule zevnitř“, 
jak doporučují některé inter-
netové odpovědny. Při tomto 
způsobu se každá návštěva 
musí osobně vyzvednout u 
vchodu a vyprovodit i při od-
chodu. 
Uzamykání dveří, jako druh 
„ochrany“ domu, může mít i 
právní důsledky. Podle záko-
na o požární ochraně může 
být tento způsob kvalifiko-
ván jako porušení povinnosti 
uživatelů prostorů chodeb 
obytného domu (fyzických 
osob) vytvářet v prostorách, 
které užívají, podmínky pro 
rychlé zdolání požáru a pro 
záchranné práce. Je-li uzamy-
kání vchodových dveří přijato 
sdružením nájemníků (práv-
nické osoby) jako standard-
ní forma provozního režimu 
dveří na únikové cestě, lze ta-
kové jednání kvalifikovat jako
porušení povinnosti vytvářet 
podmínky pro hašení požárů 
a záchranné práce.

por. Bc. Martina Žahourková

HASIČI VARUJÍ
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JSME 150 LET V POHYBU – SOKOL 
ŽIJE A NĚCO DOKÁŽE!

XV. Všesokolský slet,  který se uskutečnil 
ve dnech 5. a  6. července 2012 v Praze, 
byl vyvrcholením oslav 150 let založení 
Sokola.

Konal se poprvé v historii na moderním 
stadionu, který poskytuje jak dostateč-
nou plochu pro hromadné skladby, tak 
moderní a kvalitní zázemí pro cvičence, 
diváky i pořadatele. Volbou Synot Tip 
Arény se Sokol přihlásil k odkazu našich 
sokolských předků, kteří dovedli být 
vlastenci, dobrými organizátory a také 

hospodáři.
Sokol – jedna z nejstarších sportovních 
organizací na světě oslavila 16. února 
150 let od svého založení. Právě v tento 
den se sešli čeští vlastenci v čele s dr. Mi-
roslavem Tyršem a založili první českou 
tělocvičnou organizaci na našem území- 
původně Tělocvičnou jednotu Pražskou. 
Název Sokol byl uznán až v r. 1865, přes-
tože už v prvních stanovách byl „sokol v 
letu„ používán jako spolkový znak a jed-
notě se tak od počátku říkalo. 

Doba, kdy nový spolek vznikl, se vyzna-
čovala  probuzením národního cítění, zá-
jmem o český jazyk a českou historii. Od 

samého začátku byl budován  na princi-
pech demokracie, vlastenectví, slovan-
ské sounáležitosti. Na rozdíl od jiných 
tělovýchovných organizací a spolků vy-
víjel i rozsáhlou kulturní a společenskou 
činnost. Tím dalece předběhl svou dobu. 
Ukázalo se, že nápad využít přirozené 
lidské touhy po pohybu a založit orga-
nizaci tělocvičnou, byl přímo geniální. 
Kromě sportování se tak utvářel i duch 
člověka, tak potřebný v každém období 
života národa. Nedostatkem pohybu trpí 
v současnosti značná část naší populace.
Česká obec sokolská tak v roce 2012 na-
bízí rozsáhlé spektrum tělocvičného a 
sportovního vyžití pro všechny věkové 
kategorie. Jak již bylo zmíněno, Sokol, to 
není jen sport. Je to místo, kde lze najít
i  kulturní a společenské vyžití, je to pros-
tě fenomén prověřený staletími.

Zveme do našich řad každého, kdo o to 
projeví zájem, zahajujeme opět v září.
 
Na závěr bych chtěla poděkovat členům 
TJ Sokol Týniště n.O., kteří se podíleli na 
přípravě a účasti XV. Všesokolského sletu  
v Praze, Krajském sletu v HK a  župních 
sletech v Poděbradech, Jičíně a Turnově.
          

Jindra Červinková

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET

5. července 2012 se objevil na stadionu 
Synot Tip Arény kůň s jezdcem, který tří-
mal sokolský prapor a jeho spolujezdec 
byl malý sokolník. Na stadionu byli na-
stoupeni nejstarší sokolové, praporeč-
níci pochodovali se sokolskými prapory 
žup a jednot a z každé skladby byla za-
stoupena desítka cvičenců.
Praporečníci jednotlivých zahraničních 
účastníků defilovali na slavnostním za-
hájení XV.VS sletu. Vlajka Českého státu 
a sokolský prapor za zvuku české hymny 
stoupaly k obloze.
Po slavnostních projevech začal slet 
probíhat. Nevadilo ani, že ne déšť, ale 
doslova liják, skrápěl defilující cvičence
a cvičence věrné gardy, seniory a seni-
orky, kteří cvičili jako první ve skladbě „ 
Jen pro ten dnešní den“. V této skladbě 
cvičili týnišťské sokolky a sokolové. Skli-
dili jsme zasloužený potlesk a mohu říci 
za sebe i sestru Wagenknechtovou (byly 
jsme nejstarší účastnice týnišťských cvi-

čenců), že jsme, byť mokré do poslední 
nitky, 
cvičily s takovým nadšením a pocitem 
sokolské věrnosti a sounáležitosti, že na 
tyto okamžiky nikdy nezapomeneme.
Tento večer diváci shlédli 11 skladeb a 
lze jen těžko říci, která skladba byla nej-
krásnější. Mě samozřejmě nejvíc oslovila 
naše skladba “ Jen pro ten dnešní den“ 
- krásná hudba, perfektně zacvičená a 
množstvím cvičenců nejobsáhlejší, při-
vodila i slzy dojetí a velké ovace diváků. 
Velmi se mě líbila i skladba „Česká suita“ 
na hudbu A. Dvořáka, předvedená žena-
mi. Ženy opět dokázaly, že nesou vlastně 
prostřednictvím svého ženství krásu, ra-
dost a odpovědnost za život jako takový. 
Výborní byli i chlapáci  ve stejnojmenné 
skladbě. Vyjádřili profesionalitu, sílu a 
odhodlanost předvést svou mužnost. V 
této skladbě cvičili i muži z Týniště.
Velmi mě zaujali ve skladbě „Dávej a ber“ 
starší žáci a žákyně. Tato věková  skupi-

na často nahlížená jako problematická, 
vyjádřila ve své skladbě hudbou, pohy-
bem, dynamikou i ukázněností ideu své 
skladby, dávali i brali. Diváci přijímali 
jejich vystoupení a oceňovali jejich na-
sazení výkonu. Báječná mladá generace 
potěšila všechny. 
I slovenský Sokol se skladbou „My a MY“ 
se velmi líbil. Slováci jsou stále pro nás 
nejbližším národem.
Krásná skladba pro mladší žákyně „Jo-
natán“, ve které také cvičily týnišťské 
sokolky, byla velmi nápaditá, měla zají-
mavě využité nářadí a byla vřele přijatá 
obecenstvem.

Druhý den 6. července ve 14 hod. byl za-
hájen II.program sletových vystoupení, 
kterého se zúčastnili týnišťští i hradečtí 
sokolové jako diváci. Zájezd organizova-
la sestra Červinková. Naši i hradečtí so-
kolové měli výborné vstupenky na kryté 
tribuně, kam nepařilo sluníčko. Autobus 

SVÁTEK VŠECH SOKOLŮ SE VYDAŘIL
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Divadelní soubor Jirásek Týniště n.Orl. od měsíce února zkou-
ší situační komedii Charleyova teta. Napsal ji anglický autor 
Jevan Brandon Thomas. Je to jeho jediná divadelní komedie, 
ale povedla se mu. Studenti Charley a Jack chtějí požádat své 
vyvolené o ruku. Shodou okolností má Charleyho navštívit bo-
hatá tetička z Brazílie. Její příjezd se ale nečekaně opozdí a tak 
studenti vezmou vše do svých rukou. Charleyovu tetu nouzově 
představuje jejich spolužák Babs. Situaci ovšem zkomplikuje 
příjezd skutečné tety a Babsovy milované dívky Ely.  Komedii 
s velkým úspěchem v šedesátých letech minulého století hrá-
la Městská divadla pražská v titulní roli s Lubomírem Lipským, 
nebo Východočeské divadlo Pardubice v titulní roli s Milanem 
Saudhausem. Oba dva excelovali a o to se u nás pokusí Jiří 
Proche. A protože soubor Jirásek si nikdy nekladl jednoduché 
cíle a je tradičně znám svým letitým kladným vztahem k mu-

zice, bude to komedie hudební. Hudbu napsal Vlastimil Hála 
a do hudebního nastudování se s námi pustil náš letitý dvor-
ní klavírista Petr Kožený. K němu do velkoobchodu Jamalu v 
Hradci Králové jsme jezdili zpěvy nacvičovat. Zkoušky běží 
dvakrát týdně a začíná výroba scény. To všechno zabírá akté-
rům neuvěřitelné množství času a proto je třeba všem moc a 
moc poděkovat, že vůbec chtějí v dnešní tryskové době tuto 
činnost provozovat. Pokud vím, je to jediná činnost, která se 
dělá dnes úplně zadarmo. A tak uvidíme jak se všechno zdaří, 
protože platí to stokrát ověřené: „Když se divadlo povede, mů-
žou za to jenom herci, když se nepovede, může za to jenom 
režisér“.  Tak přátelé, srdečně zveme na premiéry v pátek 30.11. 
a v sobotu 1.12. A vzpomeňte si při tom, že jsme od února dě-
lali co jsme mohli.

Jan Bohatý

DIVADELNÍ SOUBOR JIRÁSEK ZKOUŠÍ NOVOU HRU

je zavezl až přímo před vchod na stadi-
on, a tak ti sokolové, kteří již mají tělesné 
aktivity za sebou, šťastně prožili sokol-
ský svátek.
V tomto odpoledním programu mě vel-
mi citově oslovila skladba „Muzikantova 
písnička“, ve které cvičili rodiče a děti. 
Nejdůležitější kontakt v životě, rodič a 
dítě, byl přirozený, radostný, hravý a nesl 
ideu, že náš sokol má své následovníky.
V odpoledním programu mě mimo jiné 
skladby oslovilo i vystoupení s názvem 
„Radostná země„. Byla to skupina krojo-
vaných  tanečníků a tanečnic, kteří zapl-
nili stadión a předvedli folklorní vystou-
pení - lidové písně a tance. Vždyť folklór 
patří k naší národní kultuře.
Ale na závěr musím dodat, že všechna 

vystoupení, všechny skladby byly báječ-
né, perfektně zvládnuté a přinesly potě-
šení, radost a silný zážitek jak cvičencům, 
tak divákům, přesvědčily, že Sokol, jeho 
činnost a sokolský slet nepatří minulosti, 
ale že má své místo dnes a je přijímán a 
respektován. Doprovodné programy XV. 
VS konané na nádvoří Tyršova domu i v 
Michnově paláci byly přitažlivé a zajíma-
vé. Např. Lidová muzika souboru písní a 
tanců Josefa Vycpávka, pohybová pódi-
ová vystoupení studentů a sokolů z Dán-
ska a USA, loutková a divadelní před-
stavení, koncerty, lampiónový průvod 
k noční nádherně osvětlené Petřínské 
rozhledně, program SOKOL GALA v Sy-
not Tip aréně, ale i návštěva historických 
památek, kam jsme měli přístup zdarma, 
mše v Chrámu sv. Víta celebrovaná kardi-

nálem Dominikem Dukou a samozřejmě 
mohutný průvod Prahou, který se usku-
tečnil 1.července od 10-13 hod. za účasti 
všech cvičenců a pořadatelů  sletu.
To vše bylo báječně připravené a mohu 
říci za sebe a sestru Wagenknechtovou a 
jistě i za mladé sokoly, že děkujeme za 
to, že jsme prožili tak nádherný sokolský 
týden v milované Praze, týden, který nás 
bude dlouho hřát v srdci a rádi budeme 
vzpomínat.
Celá týnišťská skupina cvičenců naší TJ 
Sokol Týniště n.O. vzorně naši jednotu i 
naše město Týniště nad Orlicí reprezen-
tovala. XV. Všesokolský slet skončil, bá-
ječně se vydařil, ať se vydaří i příští XVI. 
Všesokolský slet. Ať žije Tyršovo heslo „V 
ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“.       

Mgr.Líba Nováková
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STUDIO MODERNÍHO TANCE

Tanec je nádherný prostředek k vyjá-
dření pocitů radosti, bolesti, síly a sla-
bosti, vítězství i pádů a daň z toho bývá 
často velmi bolavé tělo. Je to velká, ale 
krásná dřina, která ovšem stojí za to.

Tímto mottem se zakladatelka a vedou-
cí paní Jiřina Bednářová řídí již od roku 
2002, kdy SMOT založila. A ta krásná 
dřina, která ovšem stojí za to, přináší i 
mnohá ocenění. Chtěl bych zmínit ten-
to školní rok 2011/2012. Soutěžní sezó-
na začala pro děti v kategorii 6-10let 8. 
dubna v Hradci Králové na Dance Life 
Tour, což je oblastní postupové kolo 
MČR Czech Dance Organization. SMOTí-
ček s vystoupením Haloo volá Gargamel 
skončil na nádherném druhém místě a 
od poroty dostal ANO k postupu do fi-

nále MČR v Chomutově. Bohužel finále
se konalo ve stejném  termínu jako vy-
stoupení   v divadle. Následovala soutěž 
o Rychnovský pohárek. Tam už soutěžila 
i druhá parta a to v kategorii 11-15let s 
choreografií  Golden Girls. Obě vystou-
pení porota vybrala jako nejlepší a dva 
zlaté poháry putovaly do Smoťácké sbír-
ky. Do Jičína na Destiny,s Jam cestovaly 
obě party s odhodláním získat další me-
daile. A povedlo se. V tvrdé konkurenci 
vybojovala děvčata a jeden chlapec 
shodně 3. místa. Týnišťskému publiku se 
SMOT představil v plné své kráse, a to i 
včetně kategorie dospěláků, představe-
ním Přízraky v peřině. V první polovině 
jsme viděli jak soutěžní choreografie, tak
i vystoupení nacvičená pouze pro tuto 
příležitost. Následovala módní přehlídka 

firmy TOMINA paní Jirsové. Po přestávce
patřilo jeviště Přízrakům v peřině. Skvělé 
výkony a plné hlediště, co dodat. Velké 
díky patří firmě FLOBAL s.r.o., která při-
spěla finanční částkou na organizaci. Na
závěr sezóny vybojovaly obě taneční 
formace 1. místa na soutěži O Týnišťské 
tajemství. Skvělá tečka za skvělou sezó-
nou. Přeji paní Bednářové další úspěchy, 
další nové tanečníky a tanečnice a třeba i 
sponzory na finále Mistrovství republiky,
kam se se svými svěřenci probojovala už 
podruhé. A do třetice by nebylo od věci 
jet reprezentovat Týniště a změřit síly s 
elitou. Kdo má zájem  podívejte se na   
www.smot.estranky.cz

Jan Novák

Produkční studio D-Credit s.r.o.

* videotvorba
* reportáže

* dokumenty
* instruktážní filmy

* svatby

www.d-credit.cz
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