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Usnesení č. 60
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 10.06.2013

A) Schvaluje
1. Uzavření dodatku č. 2 s pojišťovnou Koo-
perativa ve věci pojištění kanálových propus-
tí, mříží, kanálových poklopů, odpadových 
košů, dopravních značení apod.
2. Přijetí finančních darů na 18. swingový fes-
tival Jardy Marčíka 2013 ve výši 13 000 Kč pro 
Kulturní centrum.
3. Odměnu pro ředitelku Domu dětí a mláde-
že, Týniště nad Orlicí.
4. Podporu elektronické aukce pro občany 
– spotřebitele, které budou inzerovány za 
prostředky města a uvedením kontaktní ad-
resy poskytovatelům služeb.
5. Nařízení města Týniště nad Orlicí č. 1/2013, 
kterým se ruší nařízení města Týniště nad Or-
licí č.2/2009, o rozsahu, lhůtách odstraňování 
závad a schůdnosti chodníků a místních ko-
munikací.
6. Složení komise otevírání obálek na zajiš-
tění činnosti technického dozoru investora 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci při realizaci stavební zakázky „Re-
konstrukce Kulturního centra v Týništi nad 
Orlicí“ ve složení Zdeněk Hejna, Josef Urbá-
nek a Dana Vašková.
7. V souladu s ust. § 31 odst. 2 písm. a) záko-
na 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů použití částky 44 800 Kč 
na nákup kuchyňského robotu pro Mateř-
skou školku – Město z jejího  fondu reproduk-
ce majetku, investiční fond.
8. Nákup 3 ks obrazů od akademického malí-
ře Lubomíra Bartoše v ceně do 10 000 Kč.
9. Smlouvu o výpůjčce na protipovodňové 
hráze, jímky a elektrickou přípojku ve Štěpá-
novsku s Povodím Labe na dobu max. 10 let.
10. Postup jednání s PPT  Plzeň ve věci uza-
vření smlouvy o pronájmu na obě kotelny 
současně.

B) Zamítá
1. Žádost o finanční příspěvek na pořízení
kompenzačních a zdravotních pomůcek pro  
Oblastní charitu Pardubice.

C) Bere na vědomí   
1. Zápis z 23. jednání  FV  Zastupitelstva měs-
ta Týniště nad Orlicí.
2. Nápravu zjištěných nedostatků při veřej-
noprávní kontrole provedené paní Josefovou 
dne 19.3.2013 v Mateřské škole – U Dubu a 
Mateřské škole – Město.

D) Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM záměr odkupu ob-
chodního podílu společnosti ODEKO, s.r.o., 
Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760, od pana Ji-
řího Šubrta. 
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
2. Projednat problematiku swingového festi-

valu za přítomnosti ředitele ZUŠ, ředitele KC 
a předsedy KV na základě dopisu Ing. Ládra. 
T:21.6.2013 Odpovídá: Ing.J. Matička
3. Zařadit do jednání ZM nabídku od firmy
Genera na koupi areálu o celkové výměře  cca 
6.126 m2  ve Štěpánovsku. RM nedoporučuje 
odkup nemovitosti. T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing. J. Paštika
4. Zařadit do jednání ZM finanční příspěvek
pro DSO Poorlicko  na nákup fotopastí a par-
ty stanu. RM doporučuje participovat pouze 
na nákupu party stanu. T: jednání ZM Odpo-
vídá: Ing. J. Paštika
5. RM projednala žádost organizace České-
ho svazu chovatelů o opravu komunikace a 
ukládá vedoucímu odboru správy majetku 
sjednat nápravu.
T: 14.6.2013 Odpovídá: Z. Hejna
6. Projednat v ZM záměr prodeje pozemku 
pod a kolem trafostanice TS RK_1087 Na Pod-
boří  pro firmu ČEZ  Distribuce, a.s.  za cenu
990 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. T: 
jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
7. Projednat v ZM Mandátní smlouvu na vý-
kon autorského dozoru při realizaci 
rekonstrukce budovy KC a Tyršova náměstí 
v Týništi nad Orlicí pro Ateliér Zídka, archi-
tektonická kancelář, spol. s r.o. T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. J. Paštika
8.  Projednat v |ZM návrh rozpočtového opat-
ření č. 6 – 12/2013. T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing. J. Paštika

Usnesení č. 61
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 08.07.2013

A) Schvaluje
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene spo-
čívající v právu zřídit a provozovat plynáren-
ské zařízení pro VČP Net, s.r.o., zastoupenou 
na základě plné moci společností RWE Gas-
Net, s.r.o.
2. Odměny pro vedoucí příspěvkových orga-
nizací.
3. Podporu elektronické aukce pro občany za 
účelem snížení nákladů za elektřinu a zemní 
plyn pro domácnosti.
4. Navýšení příspěvku pro JSDH ve výši 5000 
Kč na PHM během období povodní.
5. Rozpočtová opatření č. 19 – 24/2013.
6. Použití finančních prostředků z fondu re-
produkčního a investičního majetku GC ve 
výši 55 000 Kč na odkoupení automobilu Re-
nault Kango Expres.
7. Pronájem části pozemku p. č. 32 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí, před domem čp. 96 v Tý-
ništi nad Orlicí, o výměře 3 m2 pro Sedláčka 
Michala za účelem umístění stolků před pro-
vozovnou na dobu od 9.7.2013 do 20.9.2013 
(od pondělí – do pátku) za cenu 810 Kč.
8. Navýšení počtu dětí z 24 na 27 ve III. oddě-
lení MŠ – U Dubu.
9. Převzetí finančního daru ve výši 5 000 Kč
od pana M. Černého, firma Sklotex, pro MŠ

– U Dubu.
10. Navýšení školného na školní rok 2013/
2014 z 295 Kč na 330 Kč pro MŠ – U Dubu.
11. Navazující magisterské studium na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci, studijní obor 
Pedagogika – veřejná správa, pro Bc. Ivanu 
Oubrechtovou. 

B) Bere na vědomí   
1. Zprávu o provedených veřejnoprávních 
kontrolách u příspěvkových organizací (KC, 
MK, DDM, ZUŠ, GC, MBP) a ukládá odstranit 
zjištěné nedostatky u ZUŠ, Bytového podni-
ku a DDM a informovat o tom RM , termín  
3.9.2013.

C) Ukládá
1. Zařadit do jednání ZM žádost o odkoupení 
pozemku z majetku města Týniště nad Orlicí, 
p. č. 2035/1, pro majitele bytových jednotek 
v ulici Vrchlického č. p. 940, 941 a 942. RM 
prodej pozemku nedoporučuje. T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
2. Zařadit do jednání ZM návrh finančního
příspěvku ve výši 4 000 Kč pro občanské 
sdružení HEWER , registrovanou sociální služ-
bu osobní asistence v Týništi nad Orlicí.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
3. Příspěvkové organizaci Geriatrické cent-
rum odvod z fondu reprodukce majetku, in-
vestičního fondu, ve výši 312 000 Kč na účet 
zřizovatele za účelem rekonstrukce kotelen.
T: 30.09.2013 Odpovídá: Mgr. Marie Vacková

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Týniš-

tě nad Orlicí konaného dne 24.06.2013

A) Revokuje
1. Bod A16 z usnesení zastupitelstva města  
ze dne 12.3.2012.

B) Schvaluje 
1. Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Re-
konstrukce kulturního centra (domu) v Tý-
ništi nad Orlicí“ s firmou PRIMA, s.r.o., Hradec
Králové.
2. Mandátní smlouvu na výkon autorského 
dozoru při realizaci rekonstrukce budovy kul-
turního domu a Tyršova náměstí v Týništi nad 
Orlicí s firmou Ateliér Zídka, architektonická
kancelář, spol. s r.o., Hradec Králové.
3. Smlouvu o výkonu technického dozoru in-
vestora a koordinátora bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci při realizaci investiční akce: 
„Rekonstrukce Kulturního centra (domu) v 
Týništi nad Orlicí“ s Jiřím Požárem, Pardubi-
ce.
4. Prodej pozemku pod garáží p. č. 2015/44 
v k.ú. Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 150 
Kč/m2 + poplatky s prodejem spojené.
5. Prodej pozemku pod garáží p. č. 2015/45 
v k.ú. Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 150 
Kč/m2 + poplatky s prodejem spojené.
6. Prodej pozemku pod garáží p. č. 2013/3 v 

ZPRÁVY Z RADNICE
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Udělat někomu radost je paráda

Radost je celkem 
přirozená věc. Člo-
věk může radost 
rozdávat, nebo 
přijímat. Jsou lidi, 
kteří se za projev 
své radosti sty-
dí, považují to za 
slabošství. Jsou 
však i lidé, kteří 
rozdávají radost 

plnými hrstmi s upřímností v srdci a také 
ji dokáží bez přetvářek přijímat. Někomu 
může udělat radost hezké slovo od blízké 
osoby, pochvala širšího okolí, malý dárek, 
či kytka věnovaná z lásky. Jinému stačí k 
radosti hezký, milý pohled a pocit, že není 
jisté osobě lhostejný. Radost je něco jako 
sladká šlehačka na dortu života, ze které-
ho všichni ukrajujeme svůj díl. Záleží jen 
na každém z nás, jak si tu svoji porci do-
kážeme vychutnat. Raději už ale od všeo-
becných slov ke konkrétní události, která 
s výše uvedenými větami souvisí.
Já osobně s velikým nadšením chci ra-
dost spíše dávat než pouze přijímat. A čas 
od času se najde shoda okolností, která 
si přímo říká o realizaci myšlenky udělání 
radosti druhému. Taková situace se stala 
v půlce července. Na náměstí na mě volá 
Libor Stolín, ať skočím do kulturáku, že 
tam objevili při vyklízení kolo, které by 
se nám mohlo hodit do spolku do věžní 
expozice. Zašel jsem tam obratem a na 
již skoro obnaženém jevišti stál o stěnu 
opřený kostitřas. Dopravní prostředek z 
předminulého století, tedy jeho celkem 

povedená kopie (vyrobená kdysi Jarosla-
vem Havlem jako funkční rekvizita k diva-
delní hře, ve které ji prý zručně používal 
Honza Bohatý). Hned jsem věděl, kam 
bude jeho další cesta směřovat. Jelikož 
nebyl úplně kompletní a byl i trochu po-
škozený, musel jednoznačně projít ruka-
ma odborníka.
Jediné jméno, které mě v této souvislosti 
okamžitě napadlo, bylo Bohouš Ptáček. 
Člen našeho spolku přátel města, šikovný 
strojař a zanícený cyklista, který se ku-
příkladu letos na bicyklu potuloval kdesi 
po Pyrenejích. Říkal jsem si, že mu tuto-
vě tímto radost udělám a navíc získáme 
opět funkční a hlavně týnišťský exponát 
do našeho malého věžního muzea, pro-
tože to nebude trvat dlouho a Bohouš dá 
kolo „do pucu“. Nemýlil jsem se, opravdu 
to dlouho netrvalo. Kolega jako tradičně 

nezklamal. Druhý den mi přišel nejen 
děkovný mail, ale i informace typu „Je 
to super, už na tom umím, už jezdím po 
městě.“ To jsem si nemohl nechat ujít a jel 
jsem se přesvědčit. Náš spolkový sekretář 
mi v ulici předvedl jízdu jak z historického 
filmu. S precizním naskočením i sesednu-
tím, které zodpovědně natrénoval. Ale 
hlavně se spokojeností v očích. A o tom 
to přeci je. Taková maličkost udělala ra-
dost nejen kamarádovi, ale pochopitelně 
i mně. Takže, až někdy potkáte Bohouše 
Ptáčka jedoucího na tomto netradičním 
kole, vzpomeňte si na tuto příhodu a 
udělejte jen tak někomu radost. Je to jed-
noduché, stačí k tomu většinou málo, ale 
především je to parádní pocit.

Libor Koldinský
šéfredaktor

k.ú. Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 150 Kč/
m2 + poplatky s prodejem spojené.
7. Prodej pozemků pod trafostanicemi RK_
0132, Štěpánovsko  p.č. st. 96/1 a st. 96/2 v 
k.ú. Štěpánovsko za cenu 150 Kč/m2 a po-
platky s prodejem spojené pro ČEZ Distribu-
ce, a.s.
8. Záměr směny pozemků mezi městem Tý-
niště nad Orlicí a firmou RNDr. Jaroslav Ma-
rek - Orlické odpady s výjimkou pozemku p. 
č. 1998/7.
9. Mimořádný příspěvek ve výši 60 000 Kč pro 
Sportovní klub Týniště nad Orlicí na ročník 
2013/2014 na účast týmu basketbalistek ve 
vyšší soutěži.
10. Záměr prodeje pozemku pod a kolem 
trafostanice TS RK_1087 Na Podboří pro fir-
mu ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 990 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené.
11. Pořízení automobilu pro GC Týniště nad 
Orlicí formou sponzorských reklam, včetně  
finančního krytí ve výši 39 930 Kč a podpis
smlouvy.
12. Dar povodní postižené obci Rudník ve 

výši 100 000 Kč na odstranění povodňových 
škod.
13. Celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet města za rok 2012 včetně zprávy 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
o výsledku přezkoumání hospodaření měs-
ta za rok 2012 s výhradou nedostatků uve-
dených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření, na základě nichž byla přijata 
opatření nutná k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků.
14. Rozpočtová opatření č. 6 – 18/2013.
15. Zařazení správního území města Týniště 
nad Orlicí do území působnosti Integrované 
strategie území regionu MAS NAD ORLICI na 
období 2014 – 2020 realizované Místní akční 
skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s.

C) Neschvaluje
1.  Záměr odkupu obchodního podílu spo-
lečnosti ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí, IČ: 
62062760 od pana Jiřího Šubrta. 

2. Nabídku od firmy Genera na koupi areálu o

celkové výměře pozemků cca. 6.126 m2  
ve Štěpánovsku. RM nedoporučuje odkup 
nemovitosti.
3. Snížení ceny pozemku pro p. Jaroslava Be-
novského a p. Miroslava Stárka v k.ú. Štěpá-
novsko.
4. Finanční příspěvek DSO Podorlicko na ná-
kup fotopastí ve výši 8 600 Kč.

D) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu finančního výboru.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

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

Životní jubilea

85 let Zdeněk Holub
 Milada Brandejsová
 Růžena Sekyrová
80 let Jan Boštík

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Květa Betlachová (81)

Ludvík Nuska (81)
Vladimír Bureš (80)

Emily Cooper
Amálie Králová

Jan Oesterreicher
David Rektor

Kristýna Rückerová

VZPOMÍNKY

Oči se nám zarosily, zaplakaly bolem, když jsme Tobě, Růžen-
ko a taky stále naše maminko, dávali poslední sbohem. 

Dne 11. srpna 2013 uplyne dvacet velice smutných let od 
úmrtí paní Růženy Meszárosové.  Děkujeme všem, kteří ne-
zapomněli.  Stále ve svém srdci uchovávají živou vzpomínku 
manžel Karel Meszáros a dcery Karla, Monika, Diana a Verona 
a ostatní nejbližší.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 10. července 2013 oslavili 65 let  
společné cesty životem manželé Li-
buše a Vladimír Kainovi z Týniště nad 
Orlicí.

Hodně lásky, zdraví a další  krásná 
společně prožitá léta přejí dcera Li-
buše a syn  Vladimír s rodinami.

Děkuji za dárek, který jsem obdržel od MÚ v Týništi  nad Orlicí k mým 80. narozeninám 
na hřišti při utkání se Sokolem Zdelov, který mi předával pan Nadrchal. Byla to pro mě 
pěkná událost. Zároveň děkuji za dárek, kterým jsem zůstal potěšen a Sokolu Křivice 
přeji do dalších let mnoho úspěchů.

Rád bych ještě poděkoval té paní, která udělala dort fotbalového hřiště, který byl vyni-
kající.

Ladislav Šimána

Děkuji  MěÚ v Týništi nad Orlicí  a členkám ze Sboru pro občanské záležitosti paní Špo-
narové a paní Matonohové, které mi předaly blahopřání a dárek k mému životnímu ju-
bileu.

Jindřich Vávra

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

II. Týnišťská výstava kaktusů, 
sukulentů a exotických rostlin

2. – 5. 9. 2013 
ve výstavním sále Městské knihovny Týniště 

Zahájení výstavy v pondělí 2. 9. 2013 od 17:00 spojené s 
promítáním fotografií kaktusů a sukulentů. Výstava přístup-
ná v otevírací době knihovny (po předchozí domluvě mož-
no výstavu navštívit i mimo otevírací dobu)

Prodej kaktusů a sukulentů zajištěn

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 20.7.2013 uplynulo 10 let, co nás navždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček 
pan Bohuslav Forejtek. Své 93. narozeniny by oslavil 24.8.2013.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

GRATULACE

KULTURNÍ POZVÁNKY

VÝSTAVY
    
Neděle 25.srpna, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE
Neděle 11.srpna, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 
K poslechu a tanci hraje kapela Pavla Plašila. Pořádá Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí.

Neděle 25.srpna, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Pavla Plašila. Pořádá Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí.

Mateřské centrum Ratolest Vás zve na druhý vzdělávací seminář pro ženy 
na MD/RD, ženy pečující o malé děti nebo osobu blízkou, dlouhodobě 
nezaměstnané ženy a ženy ve věku 50+. 

Seminář „Jak sladit rodinu a zaměstnání“
4.11. - 7.11. a 11.11. – 13.11.2013 od 8:00 hod do 12:00 hod (7 pracovních 
dní) V MC Ratolest, Komenského 106, Týniště nad Orlicí
Přihlaste se na seminář v  MC nebo na email:   prokopovahana@email.cz, 
Účast zcela ZDARMA, HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAJIŠTĚNO.
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15 LET DIVADELNÍHO SOUBORU TEMNO

TANČÍCÍ INDIÁN
Premiéra: 11.prosince 2004
Tančící Indián je westernový příběh o 
loupeži zlata se spoustou vražd, jejž vy-
práví choreograf Bris, který za tyto pení-
ze chce uskutečnit svůj sen-inscenovat 
Čajkovského balet Labutí jezero. 
Na motivy pánů Z. Plachého a J. Šimáčka 
upravila hru Nepohodlný Indián naše re-
žisérka Evička Drábková.
Kdo viděl Tančícího Indiána, určitě se mu 
vybaví tanec Jánošík v úvodu hry a Labu-
tí jezero-balet, kterým celé představení 
gradovalo. Chlapci oblečení do slušivých 
baletních šatiček s krajkovými kalhotka-
mi, na nohách baletní piškoty ( netušíte, 
jak těžké bylo sehnat je ve velikosti 47) a 
na hlavě bílé čelenky. Ani nedokážeme 
spočítat, kolik tanečních zkoušek jsme 
museli do premiéry absolvovat. Ale vý-
sledek, myslím, stál za to.
Já ale nebudu psát o tanci, ale o tom, jak 
Vám může někdy text hry pořádně zava-
řit.
Přijedeme na místo, kde máme odehrát 
hru. Vynosíme kulisy z autobusu, na-
chystáme scénu.  Začínáme se oblékat 
do kostýmů a v rychlosti si v hlavě pře-
hráváme text. Jde o loupež zlata a Indián 
Čejen (David Šalata) dělá pro bílé muže 
stopaře. Levis (David Derner) je při lou-
peži postřelen a prostřeleným břichem, 
zlatem a Čejenem čeká na své komplice. 
Text: Levis: „Já Vás vy přičmoudlý huby 
vůbec nemám rád!“ Čejen: „Proč?“ Levis: 
„Proč proč, protože...jste jiný.“ Naprosto 
neškodný text, pokud teda zrovna nesta-
víte kulisy v indiánské rezervaci nebo......
v Josefově. Máme to tam vůbec použít? 
Nebo to vynechat. Byla porada, kde jsme 
se rozhodli nic nevynechávat a zarisko-
vat. A jak to dopadlo? Dobře. Ti, kterým 
by ta věta mohla snad vadit, do divadla 

nechodí a ostatní ji odměnily bouřlivým 
potleskem.
Napsali o nás: „.......bylo to představení 
vyvážených excesů a myslím, že by do-
kázalo vzbudit i mrtvé. Z hereckých vý-
konů jsem nejlépe hodnotila ty dvě sest-
ry. Byly v reálu řeči i role. Jinak Vám všem 
bylo dobře rozumět. A bylo důležité, že 
jste přes ty excesy dokázali zahrát na 
vážnou notu, šli jste na to přímo. Tu eso-
terii nemohu vysvětlit, vím, že s tím ne-
pracujete, ale kupodivu se Vám podařil 
husarský kousek...........básnířka Brožová“

VRÁNY
Premiéra:  24.listopadu 2006
Hořká komedie ze života bezdomovecké 
komunity, kterou pro TEMNO upravila  
naše režisérka Evička Drábková.
 Veselá historka z natáčení: Naprostá 
většina trapasů, která se Vám na jevišti 
podaří, zůstane před diváky skryta. Ni-
kdo nezná přesný text, nikdo neví, co se 
má kdy přesně udělat. Ale my to víme a 
někdy je opravdu velmi těžké to „ustát“. 
Takže divák sice neví, co se stalo,  a že se 
vůbec něco stalo, ale vidí herce, jak mu 
cukají koutky úst a třesou se mu ramena 
( v tom lepším případě ),  nebo se pros-
tě za každou cenu snaží zadržet smích a 
viditelně se mu to nedaří ( v tom horším 
případě).
A co se stalo ve Vránách? Hra výborná 
na kostýmy. Naprostá většina z nás hrála 
bezdomovce v otrhaných a pomuchla-
ných šatech s nějakou příhodnou po-
krývkou hlavy-radiovka, zmijovka, šátek, 
klobouk. Libor měl klobouk, ve kterém 
byly nalepené umělé vlasy – krepaté 
rousny, které mu dodávaly ještě „hou-
melesáčtější“ vizáž. Na scéně je lavička 
a na ní sedí Máma (já), Brejloun (David 
Šalata). Harmonika (Libor Stolín) a Vlaš-

tovka (David Derner) se perou. V jedné 
chvíli Vlaštovka srazí Harmoniku na zem 
a bitka se odehrává na zemi. Brejloun 
vyděšeně zírá na rvačku, Máma v klidu jí 
a nesleduje je. Najednou David nechtě-
ně srazí Liborovi jeho klobouk s vlasy a 
rychle (aby si diváci nevšimli) mu ho ješ-
tě v zápalu boje narazí zpátky na hlavu. 
V tu chvíli se začala neuvěřitelně klepat 
lavička. Co se děje? Zemětřesení? Ne, to 
jenom David, vedle mě, chytil záchvat 
smíchu, který se snažil v sobě udusit a 
výsledkem byl nekontrolovatelný třas 
jeho těla, lavičky a tím pádem i třas můj. 
Nevěděla jsem, co se stalo a proč ten du-
šený smích. 
A Davidovo vysvětlení? „ Koukám vy-
děšený na rvačku, najednou vidím  jak 
David srazil Liborovi klobouk a obratem 
mu ho zase narazil. Jenže v zápalu boje 
mu dal ten klobouk obráceně a dlouhé 
vlasy, které měl mít Libor na krku, měl 
najednou přes celý obličej  a na mě, ze 
země, koukal Jožin z bažin. A to jsem ne-
dal.“ 
Nevím, jestli si diváci všimli „klepající se“ 
lavičky, ale Jožina z bažin určitě neviděli, 
protože než se Libor zvednul, klobouk si 
nasadil správně. Možná ke škodě všech 
smějících se diváků. Protože kdo může 
říct, že viděl živého Jožina z bažin.
Napsali o nás: „......Hru Vrány z prostředí 
komunity lidí na okraji společnosti na 
motivy. J. Koloděje a D. Drábka upravila 
a dotvořila režisérka a umělecká šéfová 
souboru Eva Drábková způsobem, který 
zaslouží veliký hlubokosklon. Na jedno-
duché, přitom velice funkční scéně se 
odehrává jakési panoptikum osudů lidí, 
kteří ačkoliv bez domova, v nedůstoj-
ném prostředí dokážou hledat v sobě a 
druhých přes obrannou drsnou slupku 
hluboce lidské stránky, které často ne-
najdeme ani ve společnosti nás, s domo-
vem...................... J. Bahník“
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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

Ve dnech 29. 6. - 4. 7. 2013 se v prosto-
rách DDM Týniště nad Orlicí konal první 
z letošních letních táborů. Zúčastnilo se 
ho 30 dětí od předškoláků do žáků 3. tří-
dy a inspirován byl americkými filmy o 
zvířátkách z newyorské ZOO Madagas-
kar. Hned první den děti oslavily naro-
zeniny zebřáka Martyho, který si neuvá-
ženě přál dostat se ze ZOO do divočiny. 
To se mu hned druhý den ráno splnilo a 
do divočiny se s ním přenesli nejen jeho 
ostatní kamarádi lev Alex, hrošice Glorie, 
žirafák Melmen a tučňáci, ale samozřej-
mě také všechny děti z tábora. Aby se 
dostaly zpět do ZOO, musely děti každý 
den plnit spoustu úkolů, za něž od krále 
divočiny Jelimána získávaly části letadla. 
To se jim nakonec poslední den podařilo 
a mohly si tak klidně naposled zatančit 
s králem Jelimánem taneček a vrátit se 
domů k rodičům. Během táborového 
dovádění ale děti i s vedoucími stihli i 
tradiční činnosti, jako opékání buřtů, ba-
tikování triček, cestu na kolech na kou-
paliště nebo stavění domečků v lese.V 
roli hlavní vedoucí se letos poprvé před-
stavila Zita Forejtková, která se neleh-
kého úkolu zhostila více než důstojně. 
Zdatně jí sekundovali ostatní vedoucí 
- Anča Jenčíková, Verča Buranská, Mar-
ťa Kumpoštová, Dan Šín, Adélka Tichá 
a Týna Liebichová. Všem jim patří veliký 
dík za to, že část svého vlastního prázd-
ninového volna věnovali dětem.

O víkendu 29. - 30. 6. se v Brně konalo ce-
lostátní finále Minivolejbalu v barvách. V 
každé ze 6 kategorií se sjela družstva z 
celé republiky, která si vybojovala po-

stup v jednotlivých krajích, celkem jich 
bylo přes 200. Ve žluté kategorii, tedy v 
přehazované dvojic dětí z 1. a 2. třídy, 
získala, po urputných bojích na hřišti, 
stříbrnou medaili dvojice dívek z Týniš-
tě nad Orlicí - Lucie Pojezdalová a Ane-
ta Vacková.  Na 22. místě ze 48 družstev 
skončilo naše druhé družstvo, ve složení 
Laura Skořepová a Eliška Růžičková, kte-
rým se nepovedl postup ze skupiny, ale i 
tak je to krásné umístění.  Díky podpoře 
rodičů, kteří s děvčaty absolvovali dvou-
denní semifinále i dvoudenní finále, tak 
mohla děvčata takto dobře reprezento-
vat náš kraj a město Týniště nad Orlicí.

Ve dnech 14. – 25. července se uskutečnil 
letošní nejdelší tábor DDM – Časostroj 
na Pavlátově louce u Nového Města nad 
Metují. Ve spolupráci s DDM Kostelec 
nad Orlicí se 45 dětí prvního i druhého 

stupně ZŠ mohlo zúčastnit dobrodruž-
ství cestování časem. Podívaly se do pra-
věku, středověku i daleké budoucnosti, 
byly u zavedení povinné školní docház-
ky, zápasily v dívčí válce, vyzkoušely si 
práci v alchymistické dílně Rudolfa II., 
nacvičily skladbu na Všesokolský slet.  
Když překonaly všechny nástrahy růz-
ných časových období, pomocí získa-
ného hesla se dostaly zpátky do součas-
nosti. Součástí tábora byly samozřejmě 
výlety na náchodský zámek a do muzea 
stavebnice Merkur, opékání buřtů na 
ohni, cesty po lese i městě a jiná táboro-
vá zábava. Děkujeme hlavním vedoucím 
tábora Janě Kalousové a Evě Jenčíkové i 
ostatním vedoucím, kteří jim zdatně se-
kundovali – Anče Jenčíkové, Erže Klime-
šové, Danu Šínovi, Zitě Forejtkové, Martě 
Kumpoštové a Monče Vodové.

Jana Bahníková

Pavlatovka - dívčí válka

NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE - v provozu od 2. 9. 2013
Ošetřující lékařka: MUDr. Lucie Holcová

Poliklinika Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 88, 2. patro vlevo vzadu

-krátké objednací termíny
-využití moderních léčebných přístrojů a špičkových materiálů
-digitální intraorální rentgen – minimální dávky záření
-ošetření dětských pacientů
-příjemné prostředí
-smlouvy se zdravotními pojišťovnami

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Tel.: 494 371 783

Objednací kniha zatím umístěna u MUDr. Jany Podolské – poliklinika 
Týniště nad Orlicí, 2. patro vlevo

Máte doma staré VHS a chcete 
záznam převést na DVD?

Nabízím přepis VHS (videokazety) na 
DVD. Informace na 775 78 71 96. 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti 
červen 2013

Dne 1.6. 2013 okolo 10 hod. 
došlo na území města ke krá-
deži kovového materiálu. Jed-
nomu z pachatelů byla ulo-
žena bloková pokuta, druhý 
z pachatelů byl oznámen pro 
svoji recidivu správnímu orgá-
nu k uložení vyšší pokuty. 

Dne 5.6. 2013  v 10:00 hod. 
bylo přijato oznámení jedno-

ho z občanů, že ze znalosti věci mu je známo, že jeden z trhovců 
na Mírovém náměstí podniká v rozporu se zákonem. Trhovec 
byl předveden a po podaném vysvětlení byla věc oznámena 
pro podezření ze správního deliktu živnostenskému úřadu.  

Dne 6.6. 2013 v 18:10 hod. bylo přijato oznámení od řidiče, 
který se stal svědkem dopravní nehody, když na silnici II. tří-
dy mezi Týništěm nad Orlicí a Rašovicemi mladý řidič nezvládl 
řízení a se svým vozidlem havaroval. Na místo byli přivoláni 
záchranáři a policie ČR. 

Dne 7.6. 2013 od ranních hodin byli odchyceni tři psi. Na zá-
kladě místní znalosti byli nalezeni majitelé psů a psi jim byli 
předáni. Jelikož šlo již o opakované jednání, byl přestupek pro-
ti vyhlášce města oznámen správnímu orgánu k uložení vyšší 
pokuty. Majitelům lze za toto jednání uložit pokutu do 30 tisíc 
korun.   

Dne 10.6. 2013 okolo 11:00 hod. se na služebnu dostavila 
občanka s tím, že po vystoupení z vozidla u jednoho ze stravo-
vacích zařízení, ji na sedačku vozidla naskočil cizí pes a vozidlo 
nehodlá opustit. Pasažér vystoupil až po navlečení vodítka u 
služebny městské policie. Podle identifikačního čísla známky 
byl vyrozuměn majitel psa a věc byla vyřešena v blokovém ří-
zení. 

Dne 10.6. 2013  v 15:00 hod. bylo přijato oznámení na rušení 
občanského soužití.  Věc byla prošetřena a oznámena jako pře-
stupek správnímu orgánu.   

Dne 14.6. 2013 okolo  22:00 hod. byl v ul. 17. listopadu obě-
ma hlídkami policie spatřen mladý muž, který si na zádech 
nesl dopravní značku zákaz odbočení. Na dotaz strážníků, co 
to má znamenat, sdělil, že ji nese ukázat kamarádovi, aby si po 
konzumaci alkoholu uvědomil, že má zákaz vybočení ze svých 
manželských povinností. Pro tuto blahodárnou činnost muži 
zákona neměli porozumění a značku pachatel vrátil na místo.   

Dne 15.6. 2013  v 00:15 hod. bylo přijato oznámení na ru-
šení nočního klidu v okolí Mírového náměstí. Bylo zjištěno, že 
původcem hluku je kapela nacházející se v Albrechticích nad 
Orlicí a z důvodu momentálně dobrých akustických vlastností 
vzduchu je hluk velmi intenzivní i v Týništi. 

Dne 17.6. 2013 v 15:45 hod. požádal o pomoc dispečer ener-
getických závodů s tím, že na venkovním vedení velmi vyso-
kého napětí 110 KV u benzinové čerpací stanice směrem na 
Kostelec nad Orlicí došlo k odpadnutí porcelánového izolátoru 
a následnému pádu lana na vozovku. Po koordinované činnos-
ti s pracovníky energetiky byl společně s policií ČR odkláněn 
provoz na několika místech v Týništi nad Orlicí. 

Dne 18.6. 2013 bylo řešeno společně s velitelem hasičů odpo-
jení  porouchané sirény na Mírovém náměstí. 

Dne 22.6. 2013 v 18:00 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní správce ubytovny, kde sdělil, že se měli dva z ubytovaných 
fyzicky napadnout. Na místě byl jeden z nájemníků ošetřen.  
Po zklidnění situace se oba aktéři omluvili a věc byla vyřešena 
domluvou. 

Dne 23.6. 2013 strážníci prováděli dohled nad parkováním 
při chovatelských trzích. 

Dne 24.6. 2013 ve 20:20 hod.  byla na nádraží ČD zjištěna 
skupinka mladíků, která znečistila prázdnými obaly své okolí. 
Po výzvě strážníka k odklizení bylo vše odklizeno a věc s mla-
díky vyřešena domluvou. 

Dne 27.6. 2013 v 11:00 hod. vyjel strážník na likvidaci naleze-
ných injekčních stříkaček v okolí hřbitova. 

Dne 27.6. 2013 v 13:40 hod. bylo prověřeno oznámení na 
údajný výskyt podezřelých pracovníků jedné z telefonních fi-
rem. Prověřena byla totožnost osob, jak v registru obyvatel, tak 
systému firmy. 

Dne 27.6. 2013 v 14:10 hod. bylo řešeno oznámení na údaj-
né uzamčení cizího jízdního kola na Mírovém náměstí. Zámek 
byl z kola odstraněn a věc je v současné době v šetření.

Dne 27.6. 2013 ve večerních hodinách byla přijata dvě ozná-
mení na krádeže v jednom z obchodních domů. Po zjištění to-
tožnosti osob byla věc vyřešena v blokovém řízení a u jednoho 
z pachatelů bylo taktéž provedeno oznámení z důvodu ztráty 
spolehlivosti. 

Dne 28.6. 2013 ve 13:45 bylo opět přijato oznámení na krá-
dež v jednom z obchodních domů. Po zjištění totožnosti oso-
by vyšlo najevo, že se jedná o osobu, která byla již v minulosti 
řešena za obdobné trestné činy a byla propuštěna. Jelikož se 
po propuštění dopouštěla dalších krádeží, recidiva jí v tomto 
případě zaručuje opět trestní stíhání. Věc byla předána policii 
ČR. 

Dne 30.6. 2013 v 1:40 hod. byla městská policie požádána o 
vykázání značně podnapilého muže z jednoho z místních klu-
bů. Strážníci muže vyvedli před klub a nasměrovali jej správ-
ným směrem.  

M. Štěpánek, velitel MP 
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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 8.8. a 22.8.  Večerní dílna 20 - 22hod. 

Pátek

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc srpen 2013

DALŠÍ akce v SRPNU:
8.8. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: smalt a šperky v pryskyřici
12.-16.8. (Po - Pá) PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro RODINY s DĚTMI, téma: PIRÁTI, Táborový program pro rodiče s dětmi, denně od 9 do 
18 hodin. 
Výlety (rozhledna Vrbice a loděnice), pirátské hry a soutěže, výroba triček (savování), batikování pirátských šátků, tvoření (pirát-
ské koráby a výzbroj), přespání v MC, opékání, bubenické hrátky s pirátem, lovení ryb, společné vaření pro posádku, výprava za 
pokladem. Naše hymna zní: „Vzhůru na palubu dálky volají ...“
Program + přihláška je v MC Ratolest.
22.8. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod., téma: šití nejen pro školáky
Středeční návštěvy KNIHOVNY (dětské oddělení) 9-12 a 13-16 hodin.

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

Aktuální plán AKCÍ bude vyvěšen na vývěsce u MC Ratolest!

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Neboj se, já budu s tebou.
Izajáš 43,5

Co může být větším povzbuzením než 
ujištění, že Hospodin nás má rád a je stá-
le s námi? Toužíme po lásce, štěstí, po-
rozumění, úspěchu... Většina lidí si dnes 
myslí, že toho nejen dokáží dosáhnout 
sami, ale že je to i žádoucí spoléhat se jen 
sám na sebe a své vlastní schopnosti. Pak 
se to ovšem mnohdy nedaří a přichází 
zklamání, deziluze, deprese. Nebojme se 
svěřit svůj život Bohu. Bůh je totiž stále s 
námi. Je a bude. Ať se nám vede dobře či 
nikoliv. Nejenže nás podrží, když se prá-
vě nedaří a ostatní se odvracejí. S Bohem 
také poznáme, že ne všechny naše tou-
hy vedou správným směrem a ne každý 
neúspěch je skutečnou prohrou.
Spoléhat na Boha není slabost. Naopak 

– kdo se umí na Boha spolehnout, ten se 
nedá žádnou bouří vyděsit a žádným ne-
úspěchem položit na lopatky. Nebojme 
se, nikdy nejsme sami!

Bože, z celého srdce ti děkujeme za to, 
že jsi stále s námi. I za to mocné ujištění, 
které si díky Izajášovi můžeme připomí-
nat dodnes. Amen.

Píseň:
1. Bůh sám je naše útočiště v čas soužení 
na každém místě, on udílí nám pomoci 
a ochrany dnem i nocí; proto se nebu-
deme báti, byť i svět neměl déle státi, 
aneb do mořských propastí hor klesaly 
by výsosti.
2. A kdyby též moře vzbouřené ječení 
vydávalo hrozné a jeho příboje děsné 
podvracely hory mocné, přece i v čas 

také nechvíle z vláhy potoka svého mile 
město Boží se vždy těší, v něm stánek 
svůj má Nejvyšší.
3. Vždyť má-li Boha přítomného, pádu 
se nebojí žádného, Bůh dříve mu, než 
pomyslí, pomoci, rady udílí; byť se i svět 
pak chtěl shluknouti, národy všemi všu-
dy hnouti, jak by se Pán jen ohlásil, svět 
by hned zhynouti musil.  
Píseň č. 46 z Evangelického zpěvníku 
(nápěv L. Bourgeois 1551, text podle 
Žalmu 46 J. Strejc 1970)

Srdečně zveme na shromáždění v srpnu 
(modlitebna Českobratrské církve evan-
gelické, ul. V. Opatrného 58):
11.8. – od 10:30 h, káže br. Pavel Roubík
25.8. – od 10:30 h

Připravil Jaroslav Matuška

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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Letecká válka mezi Labem a Orlickými horami
Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s., pokračuje v projektu série besed ve Vodá-
renské věži, které si připravil pro tuto letní sezónu 2013. Po besedách na téma Hračky 
našich babiček (Ing. Galbíčková) a Zaniklé spolky ve městě (p. Koldinský) proběhla 
dne 13.7.2013 přednáška kurátora letecké sbírky Národního technického muzea v 
Praze Michala Plavce s názvem Letecká válka mezi Labem a Orlickými horami. Před-
nášející seznámil účastníky s historií vojenského letectví v našem regionu a se všemi 
významnými událostmi spojenými s tématem vojenských leteckých akcí za druhé 
světové války v našem regionu. Přednáška měla solidní návštěvnost, zúčastnilo se jí 
více jak třiceti návštěvníků. Přednáška v závěru přešla v zajímavou tématickou disku-
si. Akce byla ukončena prodejem a podepisováním knihy Michala Plavce Smrtonosná 
oblaka.
Spolek přátel děkuje Královéhradeckému kraji, za jehož spoluúčasti se akce uskuteč-
nila a DSO Podorlicko za finanční podporu na nákup dataprojektoru pro umožnění
promítání obrazové dokumentace při konání akci ve věži.  ŠT

BESEDA VE VODÁRENSKÉ VĚŽI

Dne 8. června 2013 se konal tradiční Den dětí. Akce byla dopl-
něna soutěžemi, jejichž součástí byl i Pohádkový les, kde bylo 
možno vidět jak pana krále, tak i jiné pohádkové bytosti. Děti 
si mohly díky mysliveckému sdružení zastřílet ze vzduchovek 
a také byl ukázán výcvik dravých ptáků. Akce se setkala s vel-
kým úspěchem díky pěknému počasí a zajímavému programu 

nejen pro děti. Jako každý rok během soutěží bylo možné za-
kousnout i dobrot z grilu.

Za hojnou účast děkuje pořadatel Sportovní klub Petrovice a 
Myslivecké sdružení Petrovice.

DĚTSKÝ DEN V PETROVICÍCH

Sportovní klub Petrovice vás zve 
na POUŤOVÉ ODPOLEDNE, jenž se 
bude konat dne 10. srpna 2013 od 
16 hodin. Pro děti zde bude skákací 
hrad, kouzelník a pro ty starší i tre-
nažér nárazu. Večerní hodiny budou 
zpestřeny zábavou, kde k tanci i po-
slechu zahraje skupina MOSTY. Ob-
čerstvení zajištěno – můžete se těšit 
na pouťový guláš, BRAMBORÁKY. 

J. Hašek

KŘIVICE ANEB JAK TO BYLO PŘED 100 LETY

Prastará historie Křivic

Obyvatelé Křivic si pravděpodobně neu-
vědomují, že jejich, či vlastně naše – pro-
tože se pořád cítím Křivičákem – vesnice 
je jednou z mála v širokém okolí už po 
mnohá staletí tak pěkně položená v kra-
jině. Obklopená kolem dokola lesy bez 
jediné průliny, sedí v rovině a přece je 
přímo přimknutá k táhlému zalesněné-
mu hřbetu Křiviny. Nejsem archeolog 
ani historik, ale stačí popustit trochu 
fantazii, aby si člověk vykouzlil, jak to 
tady vypadalo tenkrát, když se na úze-

mí dnešních Křivic objevil první člověk 
– skutečně ten první.
Křivice jsou oficiálně staré nejméně pět
set let jako osada. První záznamy o ves-
nicích v Čechách pocházejí většinou ze 
záznamů o majetku panovníka, klášterů 
či pánů z 12. až 14. století. A v jedné ta-
kové vzácné listině se Křivice už vyskytu-
jí. Avšak, co bylo předtím...
V době lovců mamutů, ale i pozdějších 
Keltů, Bójů či prvních Slovanů? To bylo 
přece mnoho, mnoho a mnoho stole-
tí před prvními písemnými záznamy. A 
přece, vezmeme-li na pomoc obrazo-

tvornost, můžeme si nějakou představu 
udělat, protože v té době se už hory ani 
roviny neměnily...
Prales, jímž se prodírá lidský tvor, oble-
čený v kožešinách se vůbec neliší od lidí 
pozdějších. Kdyby byl oholený, měl jejich 
kroj, možná že by jen nepatrně hrubší 
rysy prozrazovaly jeho původ. Osamělý 
lovec, nebo ho žene touha poznat něco 
nového? Možná, že hledá místo, kde by 
se se svou tlupou, kterou nechal kde-
si vzadu, trvale usídlil. Pomalu stoupá, 
oštěp s kamenným hrotem a těžký, také 
kamenný pěstní klín, jsou zbraní k útoku 
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na zvěř i k obraně.
Vystoupí na nízký, táhlý a zalesněný 
hřbet a pohlédne dolů. Až k obzoru, 
kam oko dohlédne, jsou nekonečné 
pralesy v rovině. Avšak přímo pod ním 
je rozprostřen skoro kruhový kus země 
bez stromů. Syté lučiny se skupinami olší 
a vrb a mezi nimi se jako stříbrná stužka 
vine potůček. Na severním konci zele-
né rovinky je znatelný kopeček. Člověk 
chvilku hledí na ten podivuhodně krás-
ný kousek země a pak sestupuje dolů a 
zastaví se na kopečku. Stojí v místech, 
na nichž v daleké budoucnosti bude 
stát malý dřevěný kostelík pod šindelem 
a pak kamenný kostel sv. Vavřince. To 
bude ovšem za mnoho a mnoho století, 
v nichž by i tak malá Vrbka naplnila svou 
čirou chladnou vodou veliké jezero...
Člověk se rozhlíží. Prales sahá až tam, 

kde také v daleké budoucnosti budou 
směrem od Křiviny křivická humna. Luči-
ny pokrývají plochu dnešní návsi až dále 
po Zálučí a Kněžnice. Tam, kde jsou nyní 
Draha a Klučoviny se táhl řídký olšový les 
na močálovité půdě. Nynější pole Na fa-
rách, pod Křivinou, obě Důlnice, Mlaka a 
další, to vše asi pokrýval prales, čekající 
na tvrdou práci mnohých generací, kte-
ré jen po kousku zvětšovaly pole až do 
nynějších hranic. Jejich práce byla tvrdá, 
a kdyby se měl veškerý prolitý pot náhle 
objevit, tekly by jistě záplavy od Křiviny 
dolů...
Osamělý lidský tvor se ještě naposledy 
rozhlédl a nastoupil zpáteční cestu – na-
šel, co hledal? Jednoho dne se k tomu 
utěšenému kousku země vrátil. Možná, 
že s otcem a matkou a sourozenci, či se 
ženou a dětmi a dalšími několika příbuz-

nými. Vyhloubili na kopečku jámy -zem-
nice, zvedli nad ně stěny z klacků, pokry-
li větvemi a rákosím z blízkého močálu 
– a Křivice spatřily světlo světa! Dvě tři 
zemnice stály asi v místech, kde káza-
la nenáviděná „zlá Manda“, Magdaléna 
Trčkovna z Lobkovic postavit kamenný 
kostel svatého Vavřince, jímž si chtěla 
vysloužit boží odpuštění na nebi za zlé 
nakládání s poddanými na zemi...
Může se někdo zeptat pochybovač-
ně: bylo tomu skutečně tak, či nebylo? 
Možná že ano, možná že ne, že to bylo 
trochu jinak, nebo docela jinak. Nikdo 
však dnes nemůže říci, že to tak, jak si to 
má obrazotvornost vymyslila, vůbec ne-
mohlo být...

Václav Kubec

KŘIVICE ANEB JAK TO BYLO PŘED 100 LETY

ŠMOULÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Kdo má kousek Šmouly v těle, ten se 
bavil přímo skvěle!!

Druhý prázdninový týden bylo modro i 
v Týništi nad Orlicí a blízkém okolí. Asi se 
modrá vlna z Křivic (Šmoulí dětský den) 
přenesla do Týniště, kde nabrala na své 
síle a zalila Mateřské centrum Ratolest. 
Na celý týden byl připravený zábavný 
program pro maminky s dětmi. 
V pondělí se batikovala trička do krásné 
modré barvy, vyráběly se šmoulí čepice 
a děti si s maminkami připravily šmoulí 
deníčky. Do těch si poctivě každý den 
zapisovaly, zakreslovaly a vlepovaly po-
mocí šmoulích obrázků to, co který den 
zažily. Po pondělním šmoulím dni zruč-
nosti následovalo cestovatelské úterý, 
kdy jsme skoro všichni vyrazili vlakem za 
zvířátky do Častolovic. Někteří přijeli po 
vlastní ose, ale častolovickým parkem 
jsme šli již jako kompletní skupina. Nej-
dříve malí šmoulové nakrmili zvířátka v 
častolovické minizoo zakoupenými pa-
mlsky určenými právě zvířecím strávní-
kům, pak maminky za odměnu nakrmily 
svá „šmoulí zvířátka“ zmrzlinou. 
Ve středu jsme trávili celý den v mateř-
ském centru, neboť byl na řadě Šmoula 
Mlsoun, který za pomoci svých šmoulích 
kamarádů vytvořil linecké těsto na cuk-
roví. Každé dítko si vykrojilo z těsta své 
oblíbené tvary a po upečení a ušlehání 
modrého šmoulího sněhu jsme všichni 
zdobili a také ochutnávali. Protože mod-
rá je dobrá, pochutnaly si děti i na modré 
šmoulí kaši, zapily to modrým nápojem 

síly a pak jsme tvořili z fimo hmoty. Prav-
da, že této činnosti se věnovaly spíše 
maminky, ale radost ze svých výtvorů 
(teď píši hlavně o sobě) měly zrovna 
jako malé děti. Den jsme zakončili tábo-
ráčkem a opečením buřtů a těšili se na 
čtvrtek. 
Ve čtvrtek jsme se sešli v Rychnově nad 
Kněžnou. Dopoledne jsme si zařádili v 
plaveckém bazénu a po dobrém obědě 
a poledním spánku unavených jedinců 
následovala prohlídka muzea hraček. 
Musím napsat, že od pondělí do čtvrtka 
bylo počasí přímo ukázkové. Bylo sluníč-
ko, až nás teplo občas trošku zmáhalo. V 
pátek se ale počasí změnilo do deštivé-
ho, chladnějšího dne. Na programu byla 
šmoulí olympiáda a tímto chválím všech-
ny děti s maminkami, které to nevzdaly 
a počasí se nezalekly. Užili jsme si spor-
tovní dopoledne se spoustou zábavných 
disciplín a odměnou za to všechno byl 
zážitek velký jako šmoulí barák! Přijela 
mezi nás rodina Hemelíkových. Na tom 
by nebylo nic zas až tolik zajímavého, 
kdyby nepřijela na motorkách!!! A ten 
zážitek? Každý šmoulí účastník příměst-
ského tábora se mohl svézt v „sajdkáře“. 
Nadšení dětí bylo veliké. Veliké byly i me-
daile, které poté každý z účastníků spor-
tovního dopoledne obdržel a na památ-
ku si odnášel domů i diplom. Odpoledne 
jsme se všichni vyřádili na karnevalové 
diskotéce. Prostě super akce jako vždyc-
ky. Za všechny maminky a děti, které se 
příměstského tábora účastnily, chci moc 
poděkovat paní Janě Matuškové, Moni-

ce Koubové, Jarušce Drábkové a Pavle 
Ficencové. Vše moc hezky vymyslely, při-
pravily a zrealizovaly. 
Pokud někdo z vás, milí čtenáři, touží za-
žít takový skvělý týden, máte možnost. 
Mateřské centrum Ratolest pořádá ještě 
jeden příměstský tábor pro rodiče s dět-
mi, a to od 12.8., takže neváhejte a přijď-
te mezi nás. Tentokráte si budeme hrát 
na piráty.

Hezký srpen přeje 
Šmoula reportér - Jitka Mašková.



strana 12

80 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU V TÝNIŠTI

Pracovitý a snaživý včelí národ provází lidské 
bytosti a často jim může být příkladem. Na 
lučních květech, na květech v zahradách, na 
pláních zářivě žluté řepky olejné, na stromořa-
dích lip, v tišinách lesních hvozdů – tam všude 
posbíraly to sladké bohatství, aby je připravily 
po tisících přeletech příteli člověku, který může 
jen chodit a létat někdy myšlenkami.      Zápis v 
kronice města Týniště nad Orlicí.

Od druhé poloviny 19. století začaly vznikat 
první včelařské spolky. Včelařský spolek pro 
Týniště nad Orlicí a okolí, předchůdce sou-
časné Základní organizace Českého svazu 
včelařů Týniště nad Orlicí, byl založen 27. 
srpna 1933. V letošním roce slavíme osmde-
sáté výročí.

„Neznám žádný jiný obor činnosti, který 
přírodě více dává, než odebírá.“

Ing. Václav Ducháč, učitel včelařství, úvod 
jeho přednášky v Týništi nad Orlicí

Význam včel
Včely jsou mimořádně užitečný hmyz. Opy-
lují ovocné stromy (například třešně, jablo-
ně, hrušně), keře (maliny, ostružiny, rybízy), 
také rajčata, okurky, jahody, řepku olejku, 
slunečnici a mnoho dalších kulturních i pla-
ných rostlin. Člověk jim bere med a další je-
jich produkty. Tyto využívá pro svou výživu, 
jako léčivo, či pro průmyslové zpracování.

Trochu historie
Tento blanokřídlý hmyz existuje v dnešní 
podobě zde na Zemi již asi 15 milionů let. 
Žil v dutinách stromů a člověk začal využívat 
jeho produkty dle dochovaných skalních 
kreseb ještě před vznikem zemědělských 
civilizací. První doklady o chovu včel jsou 
známé z období starověkého Egypta, kdy 
byly chovány v hliněných úlech. V Evropě 
bylo obvyklé brtnictví neboli lesní chov 
včel – tento způsob se používal až do kon-

ce 18. století. Později byl praktikován i chov 
zahradní. V úlech ze dřeva – bedněných, 
z kmenů stromů – klátech nebo ze slámy 
– košnicích.
Od druhé poloviny 18. století začaly být po-
užívány zcela nové typy úlů – úly dělitelné 
na několik částí – nástavků. Tento způsob je 
v rozmanitých variantách používán dodnes. 
Byl vynalezen rámek pro jednotlivé plásty, 
takzvané rozebíratelné dílo, a mateří mřížka 
pro zamezení přístupu matky do horních 
nástavků. Do těch včely ukládají med a není 
tedy žádoucí, aby tam matka kladla plod. To 
vše umožňuje pracovat včelařům s jednotli-
vými rámky či celými nástavky.

Společenství včely medonosné
včelstvo

Ve včelstvu je přesně organizovaná dělba 
práce jednotlivců pro harmonický život 
celého společenství. Ve vrcholném období 
rozvoje včelstva je zde jedna matka, několik 
stovek trubců, několik desítek tisíc dělnic, 
vajíčka a plod.
Matka je oplozená samička, která denně 
klade až 1500 vajíček a zajišťuje tak rychlou 
obnovu dělnic a trubců. V kusadlové žláze 
matky se tvoří feromon, který je základem 
soudržnosti celého včelstva a dělby práce 
v něm. Je to největší včela s protáhlým za-
dečkem, obklopená několika mladuškami, 
které se o ni neustále starají. Krmí ji, olizují 
a roznášejí tak její feromon do celého spole-
čenství. Žije až čtyři roky.
Dělnice konají všechny potřebné práce ve 
včelstvu. Přinášejí nektar, medovici, pyl a 
propolis, zpracovávají sladinu na med, při-
nášejí vodu, pečují o výživu plodu a stavějí 
voskové plásty. Chrání včelstvo před nepřá-
teli. Dělí se na mladušky a létavky. Mladušky 
vykonávají všechny práce v úle (jsou to čis-
tičky, krmičky, kojičky), létavkami se stávají 
po dvaceti dnech od vylíhnutí a pak pracují 
mimo úl. Dělí se také na včely krátkověké, 
které žijí na jaře a v létě 6 až 8 týdnů a dále 

na včely dlouhověké, kdy žijí přes zimu 7 až 
9 měsíců.
Trubci jsou včelí samečci. Za úkol ve spole-
čenství mají oplození samičky - matky. Jsou 
velcí, zavalití, nemají žihadlo a žijí asi šest 
týdnů.
Včelí plod se vyskytuje ve včelstvu od kon-
ce zimy (leden, únor) až do podzimu (říjen). 
Tvoří ho vajíčka, larvy a kukly. Vývoj dělni-
ce trvá 21 dnů, vývoj matky 16 dnů a vývoj 
trubce 24 dnů.

Život v úlu
Úl je složen z několika většinou dřevěných 
bedýnek (nástavků), do kterých jsou vloženy 
dřevěné rámečky (asi 9 až 12 kusů). V nich je 
napnutý drátek, který zachycuje do velikosti 
plochy rámku vylisovaný vosk, takzvanou 
mezistěnu. V době snůšky nektaru z květů 
(přibližně od dubna do června) dělnice za 
pomoci svých voskotvorných žlázek vystaví 
včelí dílo, kdy z obou stran mezistěny vytvoří 
šestiboké buňky, do kterých buď klade mat-
ka vajíčka, ze kterých se vyvinou nové včely, 
nebo do kterých donesou včely nektar nebo 
medovici, případně pyl. V úlu včely udržují 
stálou teplotu 35 °C, což je teplota vhodná 
pro zdárný vývoj plodu i pro tvorbu medu. 
Teplotou v úlu i venku je včelstvo ovlivněno 
celoročně. Je-li zima, semknou se včely do 
chumáče, ve kterém opět udržují potřebnou 
teplotu, a pokud jsou v klidu a nerušeny, vy-
drží s minimem zásob až do jara.
Normálním, ale potlačovaným projevem 
rozmnožování včel je rojení. V úlu se vylíhla 
mladá matka, která zde zůstává, stará matka 
s částí včel vylétá ven a hledá si nové obydlí. 
Včely se na cestu zásobí medem a vedené 
vůní (feromonem) své matky mají zcela jiné 
starosti, než někoho ohrozit. Nebojte se jich. 
Tiše stůjte a pozorujte ten zázrak přírody. 
Vzlétnou do výše, chvilku krouží tak, že je 
všude černo, pak si začnou sedat na místo, 
kam si sedla matka. Je to zpravidla blízký 
strom, ale třeba i plot. Uskupí se do hroznu, 
a pokud je včelař nesebere do rojáčku, roj 
vzlétne. Někdy hned, někdy třeba následují-
cí den si letí hledat nové obydlí. Pokud je ně-
kde u vás roj, nebo se usídlily včely, volejte 
včelaře, městskou policii nebo hasiče.
Včely zaútočí, pokud stojíte v jejich letové 
dráze v blízkosti jejich obydlí. Pokud chcete 
včely pozorovat, postačí postavit se u boku 
úlu, ne před česna (vletové otvory). Nechoď-
te ke včelím příbytkům před bouřkou, nebo 
když v nich včelař provádí nezbytné včelař-
ské zásahy. Včely nemají rády pot, intenzívní 
vůně a pachy voňavek, barev na vlasy, laků, 
alkoholu. Včela vás může bodnout i na va-
šem vlastním trávníku, když nebudete dávat 
pozor a přimáčknete ji. Pokud vám včelka 
vlétne do místnosti, vezměte kousek látky, 
třeba složený kapesník, (aby byla silnější 
vrstva) a opatrně ji chyťte a pusťte ven.
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Medobraní
Včelařský svátek. Včelař vyndá z horní části 
úlu jednotlivé rámky zaplněné medem. Ne-
chá odlétnout včely, rámečky vloží do me-
dometu a vytočí med. S využitím odstředivé 
síly se med dostane z jednotlivých buněk a 
přes síta vyteče do přistavených nádob.

Co je med? 
Med je hodnotná potravina přírodního cha-
rakteru, která je vytvořena společenstvím 
včel ze sesbíraných sladkých šťáv rostlin 
– nektaru, nebo medovice na živých částech 
rostlin, stromů a kterou včely přetvářejí, 
kombinují a obohacují svými specifickými
látkami, ukládají a nechávají zrát v plástech. 
V medu jsou obsaženy uhlovodany – glukó-
za, fruktóza a jiné, různé fermenty, enzymy, 
vitamíny, organické kyseliny, minerální látky, 
hormonální látky, barviva, vonné látky a sto-
pové antibakteriální látky. Jsou různé druhy 
medů. Nelze říci, který je nejlepší, ale je na 
každém z nás, který nám nejvíce chutná.
Květové medy jsou zpravidla světlejší, voňa-
vé po květech, ze kterých byl sebrán nektar 
– med řepkový, akátový, malinový, vřesový, 
lipový...
Medovicové medy bývají tmavší barvy, os-
třejší chuti, pomaleji krystalizují než medy 
květové. Obsahují více minerálií.
Pokud je med tekutý, je buď čerstvě vyto-
čený, nebo (což jeho kvalitu zhoršuje) za-
hřátý a to i opakovaně. Při nevhodném za-
hřívání může být med částečně nebo zcela 
znehodnocen a stává se z něho jen pouhé 
sladidlo. Krystalizace - ztuhnutí - je u medu 
zcela přirozený stav a nijak medu neubírá 
na kvalitě. Nejlepší med je čerstvý, vytáče-
ný a konzumovaný v běžném roce. Pokud 
si ho ale uložíte v uzavřených obalech na 
suchém, chladném a tmavém místě, vydrží 
velice dlouho - i několik let. Med snadno při-
jímá vodu a pachy, proto se vyvarujte vlh-
kého prostředí a intenzivních pachů. Med 
by se mohl zcela znehodnotit. Pokud trváte 
na jeho tekutém skupenství, ohřívejte ho v 
původní sklenici ve vodní lázni nejvýše 40 
°C teplé. Překročení této teploty znehodnotí 
téměř s jistotou enzymy a ostatní biologic-
ky cenné látky a způsobí takové chemické 
změny, které nejsou v souladu s požadavky 
zachování přirozené podstaty medu. Nikdy 
nerozehřívejte med v mikrovlnné troubě! 

Další včelí produkty
Propolis je směs pryskyřičnatých látek, které 
včely pomocí výměšků svých žláz zpracují 
na hmotu, používanou v úlu k tmelení trhlin 
a otvorů, k těsnění česen, nebo ke zpevňo-
vání plástů. Teplem úlu se z propolisu uvol-
ňují těkavé látky, které mají antibakteriální 
účinky a ty brání množení mikroorganismů 
v úlu.
Pyl je pro včely základním zdrojem výživy. 

Obsahuje bílkoviny, cukry, škroby a minerá-
ly. Pro lidskou výživu se přimíchává pyl do 
medu.
Mateří kašička je výměšek hltanových žláz 
mladušek, kterým jsou krmeny larvičky prv-
ní tři dny svého vývoje, matka trvale po celý 
svůj život. Pro člověka je využívána ve výži-
vě, v lékařství i v kosmetice.
Vosk se tvoří ve voskové žláze na zadečko-
vých článcích dělnic a včely z něj staví své 
dílo. Tento materiál používají lidé po dlouhá 
tisíciletí nejenom k výrobě svíček, k různým 
konzervačním i technickým účelům, vyu-
žívá se i v kosmetickém a farmaceutickém 
průmyslu.
Včelí jed je vytvářen v jedové žláze v zadeč-
ku včelích dělnic. Slouží včelám k obraně 
včelstva. Je využíván farmaceutickým prů-
myslem k výrobě léčiv.

V alternativním léčitelství se také využívá 
včelami ozářená voda (  - voda), dýchání ve 
včelíně.

Dobře osazený úl a správné ošetřování 
včelstva jest nejlepší domácí lékárničkou!
Heslo jednoho včelařského dne.

Nebojte se včely
Pokud si na vás sedne včela, nechte ji, buďte 
v klidu, jen ji pozorujte. Chce si jen chvilku 
odpočinout, ohřát se u vás. Když kolem vás 
létá včela, chovejte se klidně, neohánějte se 
a pomalu odejděte. Pokud vás bodne, ne-
podlehněte panice. Ta může reakci vašeho 
organizmu na včelí jed zásadně znásobit. Ne 
každý, kdo je alergický, musí být alergický na 
včelí bodnutí. Bodnutí včelou bolí každého, 
i včelaře. Někdy více, někdy méně, ale bolí. 
Důležité je co nejrychleji vyjmout žihadlo z 
místa bodnutí a to tak, že ho jemně nehtem 

podebereme, abychom tlakem ruky nevy-
máčkli obsah jedového váčku. Zpravidla 
pak postačí opláchnutí vodou, nebo potření 
rozkrojenou cibulí. Pokud dojde k otoku, je 
to normální reakce organizmu. Otok ode-
zní a imunita poštípaného se posílí. Pokud 
dojde k závažným problémům, především 
dechovým, je nutné vyhledat lékaře.

Z včelaření naučil jsem se přírodu více zná-
ti a více ji milovati než z mnoha knih uče-
ných.
Jan Amos Komenský Velká didaktika

Začněte včelařit
Včelaření je záliba, která chovatele oboha-
cuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vě-
domosti o životě rostlin i živočichů, přitom 
přináší užitek při získávání včelích produk-
tů.

Co pro chov včel potřebujete
Teoretické vědomosti. Je třeba seznámit se 
se zákonitostmi ze života včelího společen-
ství, zásadami práce ve včelstvu a s postupy 
při chovu včel. Pro začínající včelaře se do-
poručuje publikace „Včelařství“ od autorů 
Ing. Veselý a kolektiv, “Začínáme včelařit“ od 
Libora Hanouska. Nalezněte si ve svém okolí 
včelaře s moderními názory, který vám jistě 
rád poradí.
Úly. Pro zahájení chovu včel se doporučují 
dvě až tři včelstva. Při tomto počtu již zjistí-
te, že každé včelstvo se chová jinak a záro-
veň při vašem chybném zákroku nepřijdete 
o celý chov a dočkáte se určitě sladké od-
měny ve formě vlastního medu. Doporučuje 
se pořídit si nové úly. Staré úly jsou nebez-
pečím zavlečení některé včelí nákazy.
Včelí oddělky, roje. K založení chovu včel 
je třeba získat včelstvo, oddělek, případně 
roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé 
nákazy se doporučuje získat včely od cho-
vatele z okolí.
Včelařské nářadí. Ve specializovaných ob-
chodech je možné zakoupit včelařský klo-
bouk, rozpěrák, smetáček, dýmák, medo-
met a další potřebné věci.

 „Včelař je šťastný člověk. Celý rok se na 
něco těší. Na jaře na jehnědy, pyl z koči-
ček a pampelišek. První prolet, medníky a 
snůšku z ovocných stromů, řepky, svazen-
ky. A není-li, je tu ještě srpen s medovicí na 
listech stromů. Potom se už zase těšíme na 
příští rok. Ten bude jistě lepší“.

S použitím propagačních materiálů ZO ČSV 
Hradec Králové
Kronika města Týniště nad Orlicí
Doberská ročenka 2001
B.Trubec, propagace včelaření ZO ČSV Týniš-
tě nad Orlicí
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FOTBAL

Zhodnocení fotbalové sezóny 
SK Týniště  2012-2013 

V polovině měsíce června skončila fotba-
lová sezóna 2012 -2013. Z pohledu fot-
balového oddílu SK Týniště nad Orlicí ji 
můžeme hodnotit jako úspěšnou neboť 
A mužstvo si udrželo vysokou výkonnost 
v krajském přeboru a prakticky všechny 
mládežnické celky vykázaly vzrůst výkon-
nosti. Navíc celá sezóna proběhla, v rám-
ci oddílu, v klidné a pracovní atmosféře. 
Jarní část sezóny byla nečekaně a výraz-
ně poznamenaná rozmary počasí! Těsně 
před začátkem soutěží se náš region ocitl 
pod velkou vrstvou sněhu, což způsobilo 
odložení až tří kol v mládežnických sou-
těžích. V měsíci květnu postihly některé 
regiony Královéhradeckého kraje ničivé 
povodně a to, shodou okolností místa, 
kde měly hrát některé naše mládežnické 
celky, takže např. starší žáci hráli v závěru 
soutěže i 3x týdně!

K jednotlivým celkům: 
A mužstvo skončilo v krajském přeboru 
na pěkném 5. místě, když ještě před po-
sledním kole bylo na bronzovém stupni. 
Je to sice oproti minulé sezóně mírný 
pokles, ale ten byl způsoben hlavně vel-
kým počtem zraněných hráčů, bohužel 
opor týmu, a navíc se jednalo o zranění 
dlouhodobého charakteru. Velmi úspěš-
né bylo putování Pohárem hejtmana 
Královéhradeckého kraje, kde mužstvo 
došlo až do finále i když všechny zápasy
hrálo na hřištích soupeřů! Ve finále, které

se hrálo v Albrechticích nad Orlicí před 
250 diváky, podlehlo po velkém boji cel-
ku Olympia HK 1:2. V neposlední řadě je 
potřeba vyzvednou předváděnou hru, 
kterou se naše mužstvo prezentovalo, 
a to jak na domácím hřišti, tak i na hřiš-
tích soupeřů. Zásluhu na tom mají trenéři 
Radek Hrubý a Vladimír Pacholík i vhod-
ná skladba mužstva. Nejlepším střelcem 
týmu byl Martin Merganc s 15 brankami 
(i když vinou zranění odehrál jen 19 zápa-
sů a stoper (!) Vlasta Voženílek s 13 bran-
kami. Novinkou je od jarní sezóny snímá-
ní zápasů krajského přeboru televizními 
kamerami, takže se můžete na svůj oblí-
bený tým podívat na internetové televizi 
TVCOM.CZ on-line nebo ze záznamů na 
stránkách KHFOTBAL.CZ.
Dorost odehrál jarní část sezóny v Krajské 
soutěži – skupina o umístění a tuto soutěž 
vyhrál! Kvalita hry byla sice kolísavá, ale 
oproti loňské sezóně je to obrovský po-
krok. Velkou zásluhu na tom mají trenéři 
Martin Horák, Jirka Voda a vedoucí celku 
Láďa Richter. Nejlepším střelcem mužstva 
byl Tomáš Doleček s 19 brankami. 
Starší žáci postoupili pro jarní část sezóny 
do skupiny Krajská soutěž – finále, kde se
hraje o postup do krajského přeboru a v 
silné konkurenci nakonec obsadili pěkné 
6. místo. Trenérsky vedli celek Jirka Mora-
vec a Marek Winkler a nejlepším střelcem 
mužstva se stal Vojta Kunc s 11 brankami, 
které všechny nastřílel v jarní části!
Mladší žáci a starší přípravka (elévové) 
hrají svoje zápasy turnajově na půli hřiš-
ti. V krajském přeboru skupiny B skončili 

mladší žáci na pěkném 3. místě a elévové 
na místě 6. Poděkování patří trenérům 
obou celků, a to Petrovi Nedomanskému 
a Tomáši Kosovi (mladší žáci) a Pavlu Zít-
kovi a Petru Jandovi (elévové). Nejlepší 
střelci jsou v kategorii mladší žáci Tomáš 
Kos s 28 brankami za jaro (je to 60 procent 
všech branek mužstva!) a za elévy Josef 
Marha s 22 brankami za celou sezónu. 
Zde je nutné připomenout, že kategorie 
elévů byla poznamenána odchodem 
Marka Kadrmase a Martina Hlaváče do 
celků vyšších soutěží. Celospolečensky 
menší zájem o fotbal mezi mládeží se po-
chopitelně promítá i do situace v našem 
regionu, a tak do nové sezóny založily v 
této věkové kategorii oddíly SK Týniště 
a SK Albrechtice společný oddíl, který 
umožní odehrání sezóny hráčům obou 
oddílu v jednom fotbalovém týmu.  
Nejmladší kategorie – mladší přípravka 
hraje okresní přebor a v něm postoupila 
do závěrečných turnajů o vítěze, kde na-
konec skončila na 4. místě. Mužstvo tre-
nérsky vedli Milan Štěpán a Láďa Virágh. 
Nejlepší střelec mužstva byl Honzík Mar-
ha s 36 góly. V této sezóně se bude hrát 
tato soutěž na mnohem menších hřištích 
a za nových pravidel a až čas ukáže, zda je 
toto rozhodnutí OFS správné.
Na celkem bezproblémovém chodu od-
dílu má velký podíl též velmi dobrá spo-
lupráce s celým Sportovním klubem a 
samozřejmě i podpora města Týniště nad 
Orlicí za což jim touto cestou fotbalový 
oddíl chce vyjádřit poděkování!

Dolní řada : Stejskal David, Novák Martin, Slezák Lukáš, Schod Radek, Merganc Martin, Vydarený Jiří a Křikava Petr - zdravotník
Horní řada : Hrubý Radek – trenér, Winkler Marek, Marčišin Marcel, Odehnal Jan, Lemfeld Jan, Voženílek Vlastimil, Špaček Petr, 
Plašil Jan a Pacholík Vladimír – vedoucí mužstva
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Vážení čtenáři, doufám, že prožíváte příjemné léto, ke kterému 
bych chtěla přispět rozhovorem v rámci naší pravidelné rubriky. 
Tentokrát vám nabízím nahlédnutí do dveří obchodu Textil, galan-
terie, který vede za pomoci své dcery paní Alena Kadrmasová. Díky 
atmosféře obchodu jsem se přenesla do svých dětských let, kdy mě 
babička učila plést a mamka štupovat ponožky...

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU

Co vše ve Vašem útulném obchůdku zá-
kazníci naleznou?
V obchodě nabízíme široký sortiment tex-
tilní galanterie, pletací a háčkovací příze, 
dámské a pánské prádlo, punčochové a 
ponožkové zboží a jako doplňkový prodej 
i kvalitní čaje a koření. Kromě jiného nabí-
zíme bižuterii, ručně háčkované a pletené 
módní doplňky. Důležité je také zmínit 
velmi využívanou službu, kterou je oprava 
oděvů (např. výměna zipů, zakládání odě-
vů, drobné opravy a jiné).

Jak se Vám podniká v dnešní době a jak 
se podniká v Týništi?
V Týništi podnikám od roku 2000, kdy jsem 
začínala na pronajatém místě ve vrátnici 
areálu Bony. K tomu jsem si za tři roky pro-
najala prostory ve vodárenské věži. V roce 
2004 se mi splnil sen o kamenné prodejně 
v centru, neboť do té doby nebyla podob-
ná místa volná. Svůj obchod mám od toho-
to roku stále na stejném místě. S ohledem 
na velikost města musím mít na pamě-
ti, že ceny jsou přizpůsobeny finančním
možnostem zákazníků a ne představám o 
výdělku provozovatele. Nedá se tímto způ-
sobem nijak zbohatnout, ale na uživení to 
stačí a jsem ráda, že k nám zákaznice rády 
chodí jak pro zboží, tak i pro rady. Lidé nyní 
spíše utrácejí peníze za věci potřebné, než 
za věci, kterými by si udělali radost jen tak, 
jako to dělávali dříve. Jezdí k nám pravi-
delně zákaznicí z celého okolí a například 
spodní prádlo nakupují raději u nás, než ve 
větších městech, protože nabízíme výrobky 
od prověřených a kvalitních dodavatelů.

Oplácí něčím městu Vaše firma?
Podílíme se na různých společenských 
akcích města Týniště, ať už v podobě pro-
dejního stánku nebo věnováním věcných 
darů do různých tombol plesů a podobně. 
Nejvíce jsem ale pyšná na to, že již čtvrtým 
rokem pomáhá můj obchod i těm, kteří to 
nejvíce ocení. Naši zákazníci si již zvykli, že 
každoročně vybírám zbytky nepotřebné 
příze, kterou pak hromadně zasílám do 
různých zařízení, kde žijí postižení lidé. Ti 
se tak mohou učit na věnovaném materi-
álu různým výtvarným technikám a mají 
možnost jednak učení se nových věcí, jed-
nak procvičování či zdokonalování toho, 
co již znají. Díky této činnosti nepřicházejí 
žádné zbytky přízí na zmar či do popelnic 

a spolu s našimi zákaznicemi činíme radost 
druhým, což je v dnešní době asi nejdůle-
žitější.

Může se v dnešní době počítačů - nákup 
přes internet - uživit člověk i když pro-
dej po internetu nenabízí? Vyžadují po 
vás zákazníci vznik webových stránek?
Obchod provozuje již šestým rokem in-
ternetové stránky Ajka shop. Prodej po 
internetu je doplňkovým finančním zdro-
jem, který mi pomáhá překonávat slabší 
časy tržeb v obchodě kamenném. Pro mě 
osobně je ale kamenný obchod nejdůleži-
tější, neboť mohu se zákazníky komuniko-
vat, poradit, pomoci, což přes počítač moc 
nejde. Zboží si také zákazníci mohou lépe 
prohlédnout a vyzkoušet. Prodej po inter-
netu ale zase šetří čas, protože si mohou 
zákazníci v klidu projít nabídku a pak přijít 
třeba se seznamem do prodejny a následně 
nakoupit. Takže za můj obchod, ano, člověk 
se může bez internetu uživit, ale spojení s 
technikou nabízí rozšíření služeb a oslovení 
zákazníků z celé republiky. 

Jsou pro Vás přání a požadavky zákazní-
ků popudem k rozšiřování svých služeb 
či nabídky výrobků? 
Rozhodně vycházím zákaznicím vstříc v 
oblasti pletacích a háčkovacích přízí, neboť 
já sama se tomuto koníčku věnuji. Takže 
přijdou-li s přáním nějaké příze, kterou v 
nabídce nemám, ráda sortiment rozšířím. 
Co se týče služeb oprav oděvů, také se ří-
díme přáními zákazníků, protože je pro 
nás zákazník to nejdůležitější. U ostatního 
zboží mám své osvědčené dodavatele, což 
zákaznice také oceňují, neboť znají své veli-
kosti a vědí, že i bez zkoušení mohou kupo-
vat další zboží, protože kupují to, na co jsou 
již zvyklé a mají už praxí prověřené.

Proč právě k Vám by měl zákazník zaví-
tat? 
Nabízíme kvalitní zboží převážně české vý-
roby. Zboží zakoupené v našem obchodě 
slouží lidem daleko delší dobu, než to, kte-
ré lidé ve vidině levného nákupu pořizují u 
obchodníků, kteří zaplňují nejen náměstí 
Týniště. Rozhodně se nestane, že po vyprá-
ní může dospělý darovat své tričko dítěti. 
Nemluvím ani o tom, jak a z čeho jsou „ty 
levné“ oděvy šité a jaký je jejich původ. V 
oblasti pletení a háčkování nabízíme pora-

denství. Zákaznice si chodí nejen pro příze, 
ale i pro rady a zkušenosti či menší konzul-
tace. Velkým bonusem pro zákazníky jsou, 
jak už jsem zmínila, opravy oděvů. Lidé je s 
radostí vítají, neboť ruční práce se dnes již 
moc „nenosí“ nebo na ně není prostě čas. 
My nabízíme touto službou prodlužování 
životnosti kvalitních kusů oblečení. Proč se 
například loučit s oblíbenou a funkční bun-
dou jen z důvodu, že je rozbitý zip, když 
jinak dobře slouží? Úpravy oděvů, jako 
zakládání délek kalhot a jiné jsou pro nás 
také samozřejmostí.

Jste přesvědčena, že působení právě 
Vaší firmy je pro město Týniště a jeho
okolí přínosem? 
Troufám si říci, že ano. Jak jsem se již zmí-
nila. Vyhledávají nás zákaznice z Týniště i 
okolí. Ceny jsou dostupné všem, nabídka 
služeb je široká a obchody se zbožím, které 
prodávám pomalu mizí a zůstává nabídka 
na internetu, což je možná levnější (i když 
je otázka, zda ta levná nabídka zůstává lev-
nou i po zakoupení...), ale rozhodně ne s 
osobním a zkušeným přístupem.

Milí čtenáři, velmi bych paní Kadrmasové 
přála, aby se opět vrátila ta doba, kdy si 
chodili zákazníci kupovat věci jen tak pro 
radost. Než ale ta doba nastane, choďte 
si kupovat alespoň věci pro potřebu tam, 
kde vás rádi obslouží, poradí a prodají zbo-
ží prověřené a funkční. Uvědomme si, že 
existence živností je závislá od kupní síly a 
sami víte, že je přínosnější vážit si toho, co 
máme, než později oplakávat to, co jsme 
měli.

Já jsem si v obchodě vyhlídla zástěrky do 
školky pro mou dcerku, ale než nastane 
čas pro zástěrku, určitě několikrát zajdu 
pro drobný materiál na tvoření, jež má rád 
můj syn. Prostě obchod, ve kterém se najde 
něco pro každého.

Hezké léto přeje Jitka Mašková.
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Z KRONIKY MĚSTA

Sloup se sochou Panny Marie
Immaculata

pokračování

V  článku o kamenném kříži na náměs-
tí jsem psal o opravě sochy v roce 1836. 
Zmínil jsem se o pravděpodobné opra-
vě v roce 1879. Gothard Lašek v knize 
Hejtmanství Rychnovské píše: „Na soše 
Panny Marie na náměstí jsou tyto ná-
pisy...V nově opět jest okrášlena laska-
vou ano i nábožnou myslí věrným ejhle 
vlastencem křesťanům věrným. Dne 
31. května 1879.“ Tučně jsem zvýraznil 
změnu oproti zápisu ve farní kronice. 
Pravděpodobně došlo k opravě sochy 
a přetesání nápisů na podstavci. O této 
opravě jsem nenašel v kronikách žádný 
zápis. Další oprava sochy, včetně kříže, 
je popsána i vyčíslena ve farní kronice. 
Zápis je z roku 1894. Na straně 300 je 
popsáno vydání 29 zl. „za přebarvení a 
opravu základů.“  Na další straně je zápis: 
„Oprava soch v náměstí a úprava zábra-
dlí s nátěrem a přezlacením 39 zl. 72kr.“. 
Pravděpodobně při další opravě nápisů 
došlo k další změně letopočtu a dnes 
můžeme číst 31.kwětna 1829.
Záznamy o další opravě sochy jsem v 
kronikách Týniště nenašel. Dochovala 
se však žádost psaná 27. září 1926 sta-
rostou Týniště Státnímu památkovému 
úřadu: „Socha jest již značně zchátra-
lá a nutně by potřebovala opravy, aby 
mohla býti budoucím časům zachová-
na, pročež prosíme tamní úřad, aby ze 
svých prostředků a za svého odborného 
dohledu opravu sochy laskavě zařídil.“ 
Na tuto žádost bylo pak ve Státním pa-
mátkovém úřadu dne 10. října 1930 (či 

1936?) připsáno: „Sousoší bylo opraveno 
celkem vyhovujícím způsobem.“ 
V roce 1942 psal městský úřad 2. červen-
ce znovu Památkovému úřadu: „Náměs-
tek starosty města, p. Karel Bičík, jednal s 
Vámi svého času v zastoupení naší obce 
o opravě Mariánské sochy na náměstí v 
Týništi nad Orlicí, přičemž bylo mu při-
slíbeno brzké vyšetření této věci. Novou 
úpravou náměstí (vybetonováním) bylo 
okolí sochy tak zvýšeno, že zanikají té-
měř celé dva stupně spodku sochy, čímž 
tato ztrácí na vzhledu a působivosti. Také 
jinak je již socha dosti sešlá a potřebuje 
opravy. Vzhledem k tomu prosíme opět-
ně, aby oprava a příp. zvýšení zmíněné 
sochy bylo vzato laskavě do záznamu a 
příležitostně provedeno místní vyšetře-
ní.“
Památkový úřad odpověděl již 3. čer-
vence: „P.ú. doporučuje pro případ, že 
by dnešní zvýšení úrovně náměstí zne-
hodnocoval pohled na Mariánský sloup, 
jeho znovuosazení do vyšší úrovně a zá-
roveň opravu, na kteréžto obě práce je 
možno získati zdejším prostřednictvím 
dostatečnou subvenci.“
Památkový úřad zároveň vyzval městský 
úřad, aby zaslal plán náměstí a případně 
fotografii současného stavu, k subvenč-
nímu řízení by pak bylo nutno poslat 
rozpočet. Další písemnosti se nedocho-
valy.
Další oprava Mariánského sloupu pro-
běhla v roce 1995. V lednovém čísle Tý-
nišťského zpravodaje z roku 1996 je po-
psán průběh restaurace sloupu firmou
GOPA ART (akad. sochař Ladislav Šorch 
a sochař restaurátor Václav Snížek). Pod-
le posudku restaurátorů, jevila středová 
část památky, tj. hranolovitý podstavec 
a sloup s plastikou nejmenší známky 
poškození. Památka byla běžným způ-
sobem na sucho i mokro zbavena ne-
čistot, místa rozpadu kamene zpevněna 
a zurážené a chybějící části doplněny 
minerálním tmelem shodného zrnění 
probarveným ve hmotě. Byly vyjmu-
ty všechny železné zkorodované části 
– svatozář, lucerna, čepy, kramle a nahra-
zeny mědí. Nově osazená svatozář z ba-
revného kovu byla pozlacena plátkovým 
zlatem. Balustráda byla demontována a 
s ní i trnože, které byly později nově osa-
zeny na nový základ. Nově byly osazeny 
i všechny ostatní demontované části 
včetně starých i nově rekonstruovaných. 
Byla osazena nová dlažba z božanov-
ského pískovce. Tmelená místa byla lo-
kálně retušována oxidy železa pojenými 

slabým roztokem akrylátové disperze. 
Celá památka byla opatřena biocidem, 
zabraňujícímu rychlému růstu mechů a 
lišejníků. Konečnou povrchovou úpravu 
tvoří hydrofobizační nátěr. Chybějící čás-
ti rokokové balustrády byly doplněny. 
Podle jediné málo poškozené vázy, byly 
provedeny kopie a na horním madle 
osazeno opět šest váz. Celková generál-
ní rekonstrukce stála Týniště 260 tisíc Kč., 
z toho dotoval Okresní úřad v Rychnově 
nad Kněžnou částku 100 tisíc Kč.
Socha Panny Marie na sloupu bývala 
pozlacována, sloup i balustráda natírá-
na barvami podle tehdejšího vkusu. Ve 
výšce socha Panny Marie ve slunci záři-
la jako opravdový nadpozemský zjev. V 
současnosti již září pouze pozlacená sva-
tozář, zvláště v odpoledních hodinách, 
kdy na sochu dopadají přímé sluneční 
paprsky. Panna Marie stojí nasvícená na 
zeměkouli, a nohou drtí hadovi (ďáblovi) 
hlavu. Hra světla a stínu trvá krátce, ale 
stojí za zhlédnutí. Povětrnost barvy bě-
hem několika desetiletí smyla, přesto se 
ještě malé zbytky těchto barev najdou, 
svědčí o tom zpráva Památkového úřa-
du z roku 1995. První lípy byly vysazeny 
kolem sochy v roce 1906.
Před Mariánskou statui se všeobecně 
smekalo, jako před kostelem či křížem. 
O to víc je nepochopitelné vandalství v 
roce 1996, kdy došlo k odcizení jedné 
vázy na balustrádě. V současné době 
jsou na zábradlí již jen tři vázy.

Mariánské, trojiční a další světecké slou-
py a pilíře v okrese Rychnov nad Kněž-
nou -
Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel 
Zahradník
Mariánské sloupy v Čechách a na Mora-
vě – Antonín Šorm, Antonín Krajča
Kniha pamětní fary Týnišťské nad Orlicí
Kniha pamětní města Týniště nad Orlicí
Hejtmanství Rychnovské – Gotthard Jo-
sef Lašek
Zpravodaj města Týniště nad Orlicí  - 
1996 leden

Bopta
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PŘESTAVBA KULTURNÍHO CENTRA

Na začátku letošních prázdnin začala dlouho 
očekávaná rekontrukce týnišťského kulturního 
domu. Během více než jednoho roku stavbaři 
kompletně opraví interiér divadla. To znamená, 
že srovnají stávající hlediště do roviny tak, aby se 
sál stal víceúčelovým, vznikne balkón, nové zá-
zemí pro zvukaře i kompletně nové první patro. 
Velmi unikátní bude i nové hlediště, které bude 
možné dle potřeby automaticky zasunout. Celá 
budova bude bezbariérová, do prvního patra se 
počítá s výstavbou výtahu. Celá rekonstrukce 
přijde na zhruba 51 milionů korun. V této částce 
je zahrnutá i cena za revitalizaci Tyršova náměs-
tí. Podle smlouvy se stavební firmou by nové di-
vadlo mělo být hotové do 30. září 2014. 
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