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ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Francouzský večer  ve věži
měl velkolepý úspěch!

52. ročník



FRANCOUZSKÝ VEČER VE VĚŽI
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strana 3

Usnesení č. 64
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 26.08.2013

A) Schvaluje

1. Uzavření nájemní smlouvy na pozem-
ky v celkové rozloze cca 5.5556 ha v k.ú. 
Křivice pro Agrospol Bolehošť, a.s., od 
01.10.2013 ve výši 8.334 Kč/rok.

B) Bere na vědomí   

1. Informaci od pana Milana Kopeckého 
ve věci regulativu výstavby rodinných 
domků Na Podboří se sdělením, že uve-
denou záležitost hodlá předložit zastu-
pitelstvu města.
2. Informaci z jednání mezi ZUŠ, staros-
tou a firmou Merlin ve věci využití pro-
stor kina.

C) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM žádost Spor-
tovního klubu Týniště nad Orlicí ve věci 
prodloužení zápůjčky objektu tělocvič-
ny (Družstevní 936, 517 21 Týniště nad 
Orlicí) do 31.12.2026.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
2. Projednat v ZM návrh Obecně závaz-
né vyhlášky č.1/2013, Fond rozvoje byd-
lení.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
3. Předat k posouzení Finančnímu výbo-
ru města Týniště nad Orlicí záležitost ve 
věci snížení fondu pracovní doby pra-
covníkům VPP. RM doporučuje zkrácení 
na 7.5 hod/ den
T: Jednání FV Odpovídá: Bc.Iva Oubrech-
tová
4. Zařadit do jednání ZM schválení fi-
nančního příspěvku ve výši 5 000 Kč na 
rok 2013 pro občanské sdružení HEWER 
na mzdy zaměstnanců v přímé péči. T: 
jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika

Usnesení č. 65
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 09.09.2013

A) Schvaluje

1. Pronájem zahrádky na parc. č. 1596 v 
k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 250 m2 
pro ***, s platností od 1.10.2013 za cenu 
2 Kč/m2 a rok.
2. Pronájem části pozemku parc. č. 1063/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí před domem čp. 

180 v ulici T.G.Masaryka o výměře 23 m2 
pro *** za účelem prodloužení stávají-
cí smlouvy o zřízení předzahrádky (od 
16.9. do 31.10.2013) za cenu 5.290 Kč.
3. Udělení souhlasu s povolením provo-
zování loterie, nebo jiné podobné hry, v 
provozovně Čapkova 60 a Okružní 931 v 
Týništi nad Orlicí pro povolovací jedná-
ní ministerstva financí pro firmu GAPA
GROUP, a.s.
4. Souhlas pro Polikliniku Týniště nad 
Orlicí, s.r.o., s podnájmem ordinace pro 
Dermatologii Vaicová, s.r.o.
5. Rozpočtová opatření č. 34 a 35.

B) Ukládá

1. Zařadit do programu jednání zastu-
pitelstva města projednání prodeje po-
zemku pod garáží U Dubu – pozemek 
parc. č. 1752/113 pro *** za cenu 150 Kč 
a poplatky s prodejem spojené. T: jedná-
ní ZM Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Zařadit do programu jednání zastu-
pitelstva města projednání prodeje po-
zemku č. parc. 338/5 (47 m2) a pozemku 
parc. č. 329/10 (47 m2) v k.ú. Týniště nad 
Orlicí (pozemky pod kruhovou křižovat-
kou) pro A + R, s.r.o., Radonice za cenu 
444 Kč/m2 a poplatky s prodejem spoje-
né. T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Paštika 
J.
3. Zařadit do programu jednání zastupi-
telstva města projednání kupní smlouvy 
s A + R, s.r.o., Radonice na odkup pozem-
ků, chodníků a veřejného osvětlení ko-
lem okružní křižovatky za smluvní cenu 
500 tis. Kč – dořešení usnesení  A3 zastu-
pitelstva města ze dne 26.9.2011.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Paštika 
J.
4. Zařadit do programu jednání zastupi-
telstva města projednání problematiky 
škody způsobené městu odsouzeným 
Jiřím Pilem – vymáhání škody v občan-
skoprávním řízení.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. Paštika 
J.
5. Zařadit do návrhu rozpočtového opat-
ření projednávaného zastupitelstvem 
města mimořádný příspěvek TJ Sokol 
Křivice ve výši 8 tis. Kč na opravu havárie 
zavlažovacího čerpadla. T: jednání ZM 
Odpovídá: Oubrechtová I.
6. Zařadit do programu jednání zastu-
pitelstva města projednání směnné 
smlouvy s RNDr. J. Marek – Orlické odpa-
dy na pozemky č. parc. 1998/8, 1998/9, 
1998/10, 1998/11 a 1998/12 v k.ú. Týniš-

tě nad Orlicí (34 m2) z majetku města za 
pozemky parc. č. 1991/11 a 1991/13 v 
k.ú. Týniště nad Orlicí (34 m2) z majetku 
pana Marka za poplatky se směnou spo-
jené. Podání daňového přiznání zajistí 
a daně a poplatky s převodem spojené 
uhradí RNDr. Jaroslav Marek.  T: jednání 
ZM Odpovídá: Ing. Paštika J.
7. Na základě předložené žádosti KC na 
pokrytí ztráty z pořádaného swingové-
ho festivalu (98 tis. Kč) zpracovat přehled 
čerpání rozpočtu KC za 01 – 08/2013 a 
výhled akcí a nákladů do konce roku. T: 
20.9.2013 Odpovídá: Stolín L.

C) Bere na vědomí

1. Informaci o vývoji příjmů z RUD za ob-
dobí 01 – 08/2013 ve srovnání s platným 
rozpočtem (+ cca 6,5 mil. Kč).
2. Informace vedoucího odboru správy 
majetku o postupu prací na KC a dosud 
známých odchylkách od projektu. Do-
sud se jedná o nepodstatné změny.

Ing. Jaroslav Matička, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

KOSMETICKÝ  SALON 
* OLGA *

 Týniště nad Orlicí, Čapkova 803, 
nad Fitnesscentrem, přízemí   

* KVALITA za NÍZKÉ CENY *   

Kompletní kosmetické ošetření přírodní 
kosmetikou * Barvení obočí a úprava, řas a 
depilace teplým přírodním voskem * Dia-

mantová mikrodermabraze * Ultrazvuk

DÁRKOVÉ POUKÁZKY 

Ultrazvukové vyhlazování vrásek * Indická 
masáž hlavy * Přístrojová léčba akné, 

problematické pleti a červených žilek * 
Ozonizace pleti *  Hloubkové čištění pleti  * 

Odstraňování celulitidy
Srdečně Vás zve a těší se na Vás Olga 

Fedrselová
více informací na :   www.kosmetikaolga.cz

mobil 728 513 002
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

I mejdan má svá pravidla

Jeden z mnoha 
mýtů, které nás 
obklopují, tvrdí, 
že co není černé 
na bílém zaká-
záno, je zároveň 
povoleno. Jenže 
velkou spoustu 
věcí kolem nás 
jednoduše zákon 
nemůže postih-

nout, a přece se nedělají, protože prostě 
nejsou fér. Nikdy kupříkladu nevznikne 
zákon, který bude zakazovat předbíhání 
ve frontě, a přece je pro normální lidi ve 
frontě nepředbíhat. 
Pravidla, to nejsou pouze faktické záko-
ny. Je to soubor norem, které ovlivňují a 
určují naše chování. Nejsou to činy obec-
ně vynutitelné, ovšem spadají do oblasti 
slušných mravů. Patří sem, dejme tomu, 
uvolnění místa staršímu. Je dobré se to-
hoto pravidla držet – jednou ho možná 
oceníme sami. Stejně je tento mnoho-
krát popsaný fakt brán na lehkou váhu a 
často i bagatelizován. Dle mého názoru 
je dodržování jakéhosi nepsaného řádu 
vysoce důležité, jelikož ovlivňuje chod 
celé společnosti. 
Abych nevypadal jen jako moralizátor a 
především svatoušek, tak si sypu popel 
na hlavu a přiznávám, že čas od času po-
ruším pravidla jiná, pravidla silničního 
provozu. Ta jsou ovšem upravena legis-
lativou a tedy i náležitě finančně oceně-
ná, tedy odlehčující hmotnost a přede-
vším obsah mé peněženky. Jednoduše 
řečeno, za takovou nekázeň nás stihne 
sankce. Chování ve společnosti v rámci 
slušných mravů ovšem potrestat nijak 
nejde, přestože je neméně důležité.
Soudím, že v české národní mentalitě je 

hluboce zakódován od-
por k autoritám a neúcta 
k pravidlům obecně. Asi 
je to tak, protože nám je 
v minulosti až příliš často 
vnucoval někdo jiný. Je to 
možné vidět všude kolem 
nás. Ale nutno říci, že čas-
to je to špatně. Zářným 
příkladem „salámismu“ 
je kouření na veřejnosti. 
Jsem odnaučený kuřák a 
ti jsou dle dýmilů pocho-
pitelně nejhorší. Já se ale 
k těmto věcem vyjadřuji 
pouze humorně, a ti, co 
mě znají, to mohou jen 
potvrdit. Navíc nepopí-
rám ani svůj výrok, že ku-
řáci jsou veselejší a spole-
čenštější tvorové (vyřčený 
pochopitelně v dobách 
mé záliby v nikotinu). Ale 
na druhou stranu mě to 
dnes v restauraci při jídle 
vcelku vadí, zvláště když 
tam mají nepřehlédnutel-
ný nápis o zákazu kouření 
a přesto to někde nevzru-
šuje ani personál. Můžete 
namítnout, že je to prko-
tina, ale z takových drobností se skládá 
jeden dlouhý lidský život, který bych si 
dovolil nazvat jakýmsi naším pozem-
ským mejdanem.
Ve sportovním zápolení existuje termín 
fair play, ve kterém je obsaženo chování 
v rámci nepsaných, přitom zcela jasných 
pravidel. I tady samozřejmě existuje ne-
dodržování, se kterým jsem se nedávno 
setkal na jedné sportovní akci, kde si 
soutěžící převzal cenu, i když jednoznač-
ně věděl, že mu nepřísluší, protože pod-
váděl. 

Jak vidíte, mejdan bez dodržování pravi-
del může mít různé podoby a ty nás ně-
kdy mohou nepříjemně překvapit. Pravi-
dla mají svou významnou cenu – nevíte, 
kdy je budete potřebovat. V životě by se 
vždycky mělo hrát podle pravidel, život 
každého z nás by měl mít svůj řád. Ji-
nak se i mejdan časem promění v noční 
můru. 

Libor Koldinský
šéfredaktor

Jak už to tak bývá, neplánové a spontánní akce bývají nejlepší. 
To, co jsem o třetí zářijové neděli zažila u vás v Týništi, nemá 
opravdu obdoby. Začalo to zkrátka tak, že jsem od své kama-
rádky přijala pozvání na nedělní oběd. Delší dobu jsme se ne-
viděly, a proto jsem se těšila, jak si skvěle (a hlavně bez chlapů) 
popovídáme. Odpoledne u kávy, bábovky a červeného vína 
příjemně ubíhalo, až má dobrá přítelkyně nakonec zavelela: 
„Jdeme do ulic!“ Nemusely jsme chodit daleko. Už při čekání u 
závor jsme si všimly, že k věži u parku (jak jsem byla poučena 
– bývalému vodojemu) proudí podezřele mnoho lidí. Okuko-
valy jsme chvilku u vchodu do věže, a když jsme zjistily, že se 
koná Francouzský večer, neváhaly jsme a vešly dovnitř. Nyní 

nevím, jak to všechno popsat – prostě jsem zůstala paf! Netuši-
la jsem, že v Týništi, které mi zas tak neznámé není, existuje na 
muzeum úžasně přestavěná vodárna a že se tu konají takovéto 
akce. 

Chtěla bych touto cestou vyslovit muzikantům a pořadatelům 
uznání a poděkování za skvělý zážitek. Mrazení v zádech a slzy 
v očích mi dlouho žádné hudební představení nepřivodilo.

Jana Vilímková
Hradec Králové

PŘIŠLO DO REDAKCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
91 let Růžena Říhová
90 let Milena Procházková
85 let Jaroslav Plašil
80 let Jaroslav Kapucián
 Helena Tomášová
 Karel Dunajčík

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Jindřich Schejbal (66)

Jaroslav Bahník
Tereza Dostálová

Magdalena Koubová
Michaela Kubcová

Eliška Lodrová
Vanesa Nedbálková

KULTURNÍ POZVÁNKY

Neděle 20. října, 8:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

Celostátní výstava českých plemen slepic
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Neděle 27. října, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

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

VÝSTAVY

JINÉ AKCE

Pondělí 14. října, 18:00 hodin, sál ZUŠ

První z řady pravidelných Žákovských koncertů
 spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. 

KONCERT

Neděle 6. a 20. října, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice

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

23. a 24. října, 9:00 - 17:00 hodin, sál hotelu Orlice

Sběr ošacení
Pořádá ČČK Týniště nad Orlicí.

Pojeďme fandit!
Sobota 12. října, Ivančice u Brna

Mažoretky Týnky na Celostátní přehlídce mažoretek

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKY

24.žáří 2013 jsme vzpomínali smutné výročí úmrtí pana MUDr. Vladimíra Horského.
manželka

Jak rychle běží ten čas, již 10 let neslyšíme Tvůj hlas.
Roky plynou jak tiché vody proud, jen ta bolest trvá a nedá za-
pomenout. Ta rána u srdce stále hodně bolí a zapomenout nikdy 
nedovolí.
Tu bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom Ty věčný spánek dále budeš spát a my na tebe do konce 
života budeme vzpomínat. Proč se to muselo stát - teď jen spíš a 
spíš a k nám se již nikdy - nikdy nevrátíš.

Dne 5.10. 2013 uplyne 10 smutných let od úmrtí našeho drahé-
ho a milovaného syna, bratra, manžela a dobrého kamaráda pana Martina Vacha, který 
zahynul při tragické dopravní nehodě v nedožitých 30 letech.

S láskou a bolestí stále vzpomínají rodiče, sestra Šárka s manželem a strejda Míra. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.

Děkuji všem přátelům a známým za účast na posledním rozlou-
čení s mým drahým manželem, tatínkem a dědečkem Petrem 
Červinkou.

Poděkování patří i společnosti Charon. 

Jindra Červinková s rodinou

Mateřská škola U Dubu děkuje panu 
Milanu Černému z firmy Sklotex Tý-
niště nad Orlicí za sponzorský dar ve 
výši 5000 Kč, který mateřská škola 
využije na vybavení tříd.

Bc.et Bc. Renata Horká

Jak ten čas letí, už nejsem nejmlad-
ší...
Narodil jsem se v roce 1938 a děkuji 
všem, kteří si vzpomněli.
Děkuji všem kolegům z města, kteří 
mi přišli přát k narozeninám, a děkuji 
za všechno. 

Josef Daniel

Děkuji touto cestou Městskému 
úřadu v Týništi nad Orlicí a členkám 
SPOZ paní Sekyrové a Křišťanové 
za dary a přání k mým 75. narozeni-
nám. 

Hubert Myšík

Děkujeme členům SPOZ při Měst-
ském úřadu Týniště nad Orlicí za 
srdečné blahopřání, dárky a květi-
ny k padesátému výročí svatby. Též 
děkujeme za osobní přání a předání 
dárků p. Sekyrové a p. Křišťanové, se 
kterými jsme prožili příjemné odpo-
ledne.

Manželé Benešovi
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne Odpoledne

Po Rolnička 9:30 - 10:15
Herna 9:00 - 11:30

Herna 16:00 - 18:00
Němčina od 15:00
Angličtina (klára, soukr.) od 17:00
Angličtina (Vendula) 18:00

Út Herna 16:00 - 18:00
Angličtina (Klára, soukr.)

St Miminka 9:30 - 11:30 (pro děti od narození do 1,5 roku)
Hernička + po domluvě besedy a masáže kojenců

Barvička 15:00 - 17:00
Flétnička 15:00 - 15:45
Flétnička 16:00 - 16:45
Herna 15:00 - 17:00

Čt Knihovna 3.10. 10:00 + přednáška pro maminky Zvoneček 16:00 - 17:00
Herna 16:00 - 18:00

Pá Hejblíci 9:30 - 10:15
Tvořílci 10:15 - 11:15
Herna 9:30 - 11:30

Angličtinka pro děti 14:00 - 15:00
Angličtinka pro děti 15:00 - 16:00
Angličtina pro maminky od 17:00
Herna 14:00 - 17:00

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483

Týdenní program MC Ratolest na měsíc říjen 2013

 Další akce v říjnu:
2.10. (St) od 15:30 h. ukázková hodina Flétničky pro děti
3.10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod., v 10 hodin přednáška pro maminky na téma: JAK VYCHOVÁVAT 
SVÉ DĚTI s paní J. Albrechtovou
3.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20 h., téma: podzimní dekorace
4.10. (Pá) od 14 h. ukázková hodina Angličtinky pro děti
10.10. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva TONGA
17.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: keramika
24.10. (Čt) Dýňová zahradní slavnost, od 16 h, hry, dlabání dýní, opékání ...
31.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: Quilling a pryskyřice

Plánujeme: 
• Víkendový pobyt rodin v Říčkách
• Divadelní představení pro děti ve stodole
• Bazar oblečení pro malé i větší děti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PIRÁTI

Ve dnech 12. - 16. srpna proběhl v Týništi nad Orlicí příměst-
ský tábor. Pořádalo ho Mateřské centrum Ratolest. Tentokrát 
se nesl v duchu pirátů, lodí, pokladů a také různých znalostí a 
dovedností, které každý mořský vlk musí ovládat. Od pondělí 
do pátku si mohly děti s maminkami vyzkoušet různé druhy 
činností a aspoň na chvíli se tak přiblížit slané vodě, větru a 
všemu, co plavby na mořích a oceánech obnášejí. Vedení pi-
rátské tématiky se ujala paní Hana Prokopová a ostatní ma-
minky vydatně pomáhaly.
Užili jsme si týden plný zábavy, her, ale také jsme se pěkně 
zapotili. Například, když jsme stavěli lodě nebo pak následně 
zahájili námořní bitvu. Než jsme nasedli na opravdové lodě a 
projeli se po Orlici, dostali jsme od kapitána pořádně do těla, 
aby naše svaly nezahálely a byly připravené na případnou akci, 
kdyby se ocitl nějaký „muž přes palubu“. Také jsme podnikli pi-
rátskou výpravu na rozhlednu a zopakovali si při tom základní 
orientační dovednosti. Poslední den jsme se všichni vydali hle-
dat ukrytý poklad. Musím říci, že v Týništi jsou piráti opravdu 

bystří a šikovní. Před nimi nezůstane nic skryto ani utajeno. 
Bylo nám fajn, bylo to super a díky za to, že pod záštitou města 
mateřské centrum funguje a dopřává i těm, kteří nemohou v 
létě nikde cestovat, příjemné prázdninové zážitky. 

Jitka Mašková
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Sám Hospodin půjde před tebou, bude 
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí 
tě; neboj se a neděs. 
5. Moj. 31.8

Jozua čeká velký úkol. Přebírá po 
Mojžíšovi vedení Izraele a má dokon-
čit poslední fázi společné cesty. Zcela 
jistě mu bylo úzko – zodpovědnost za 
ukončení celého projektu leží najednou 
na něm. Co všechno je ve hře! Nepřátelé 
kolem, nespokojenci uvnitř. Co všechno 
musel řešit, si můžeme jen představo-
vat. Ale copak to neznáme sami? Také 
jsme převzali nějaké pověření a jsou na 
nás závislí jiní lidé. Ať již je to v rodině 
nebo ve společnosti. Pověření, které 
musíme dotáhnout, se bez překážek 
většinou neobejde. Jistě každý známe 
svíravý pocit kolem žaludku. Plíživý 
strach, v těžkých podmínkách děs. V 
těchto situacích není nic lepšího, než si 
vzpomenout na mnohá biblická ujištění 
o tom, že Bůh nás neopouští, že stojí 

při nás. I my můžeme slyšet povzbuzení 
tenkrát určené Jozuovi a dnes nám: Bůh 
půjde před tebou, bude s tebou, neo-
pustí tě. S touto jistotou můžeme běžet 
svůj „běh víry“.

Hospodine, jsme ti vděčni za všechny, 
kteří ve tvé moci nejen začali, ale také 
dokončili dobré dílo. Pomoz nám pře-
konávat překážky a především strach, 
který otupuje, spoutává a rozkládá tvoje 
dílo. Amen. 

Píseň:
1. Hory, doly, stráně, nebesa i zem, |: 
zvučte ke cti Páně hlučným ohlasem :|.
2. Jasným písně zvukem všichni, kde 
kdo jest, |: vděčným srdce tlukem Pánu 
vzdejme čest :|.
3. Cokoli jen v světe máme dobrého, |: v 
zimě jako v létě, vše je od něho :|.
4. On se nám hned z jitra libě ozývá, |: 
včera, dnes i zítra láskou oplývá :|.
5. On nám dozajista také v tento den |: 

pro Ježíše Krista bude přítomen :|.
6. Když pak se přiblíží večerní k nám 
stín, |: sejme každou tíži, v svůj nás 
přijme klín :|.
Píseň č. 219 z Evangelického zpěvníku 
(nápěv J.F. Primus 1873, text L.B. Kašpar, 
1873/1923)

Srdečně zveme na shromáždění v říjnu 
(modlitebna Českobratrské církve evan-
gelické, ul. V. Opatrného 58):

13.10. – od 10:30 
bohoslužby s nedělní školou pro děti

27.10. – od 10:30 
bohoslužby Díkčinění s Večeří Páně, s 
nedělní školou, host: R. Brodská

Připravil Jaroslav Matuška

MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Městské policie
srpen 2013

Dne 7. 8. 2013 v 15:00 hod. 
byl v prodejně PENNY ostra-
hou dopaden muž, který odci-
zil víno v hodnotě 90 Kč. Při-
volaným strážníkem byla věc 
řešena v blokovém řízení. 
Dne 9. 8. 2013 v 22:40 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení, že z Mírového náměstí 
jde směrem do ulice Komen-
ského skupinka cca 8 mladých 

lidí, kteří cestou převracejí popelnice. Uvedená skupina osob 
byla strážníky dostižena v ulici Kpt. V. Opatrného. Po ztotožně-
ní osob byla věc řešena jejich návratem zpět, kde způsobený 
nepořádek uklidili a popelnice narovnali. 

Dne 15. 8. 2013 v 23:15 hod. telefonicky oznámil neznámý 
řidič, že při průjezdu Týništěm nad Orlicí po silnici č. I/11 byl na 
kruhovém objezdu obtěžován skupinkou 4 mužů, kteří chodi-
li po kruhovém objezdu s nápisem: „Ty troubíš, my pijem“. Na 
místě byli přistiženi čtyři mladí muži, kteří zde popíjeli víno. 
Strážníkem byli vykázání z okolí kruhového objezdu, věc byla 
řešena domluvou. 

Dne 17. 8. 2013 v 01:45 hod. bylo strážníky zjištěno rušení 
nočního klidu z restaurace „U Věže“. Věc byla řešena domluvou 
odjíždějící kapele. 

Dne 17. 8. 2013 v 15:50 hod. na základě žádosti Policie ČR o 
spolupráci byl strážníkem v prodejně BILLA v Týništi nad Orlicí 
řešen muž, který se v prodejně dopustil krádeže. Jakožto pře-
stupek byla věc řešena blokovou pokutou. 

Dne 20. 8. 2013 v 14:00 hod. na podkladě žádosti Policie ČR 
o výpomoc, byl strážníkem usměrňován provoz na kruhovém 
objezdu na silnici č. I/11 z důvodu vážné dopravní nehody. 

Dne 27. 8. 2013 v 18:00 hod. byl na základě oznámení oby-
vatele obce odchycen pes plemene stafordšírský teriér, který 
volně pobíhal po obci Štěpánovsko. Následující den byl pře-
dán majitelce, věc řešena blokovou pokutou. 

Dne 29. 8. 2013 v 20:45 hod. se uskutečnila výpomoc hlídce 
Policie ČR při uklidnění situace po potyčce mezi 6 osobami v 
prostoru haly nádraží ČD Týniště nad Orlicí. 

Dne 30. 8. 2013 v 17:00 hod. bylo přijato oznámení o krádeži 
dámského jízdního kola z prostoru pro ukládání jízdních kol u 
nádraží ČD. Věc je v šetření městské policie. 

Dne 31. 8. 2013 v 23:10 hod. a následně v 00:10 hod. dne 1. 
9. 2013 bylo na základě telefonických stížností občanů řešeno 
rušení nočního klidu hlasitou hudbou pocházející z areálu cho-
vatelů. Věc byla řešena výzvou k utlumení hudební produkce 
a vzhledem k neakceptování této výzvy byla následně uložena 
bloková pokuta. 

Martin Štěpánek, velitel MP
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REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

Objevují zapomenuté časy

Kulturní dům se v minulosti přestavoval 
již několikrát. Nejprve v roce 1920 se ka-
menná stodola změnila v biograf, v roce 
1931 se pro Sokol přistavělo jeviště a 
provaziště, v roce 1965 přibyly vstupní 
prostory se sociálním zařízením a v roce 
1980 se přistavělo zázemí pro herce. 
Poslední rekonstrukce proběhla v roce 
1997, při které se divadlo vybavilo cen-
trální vzduchotechnikou a plynovým vy-
tápěním. Dnes, resp. v roce 2014 máme 
za úkol vybudovat moderní kulturní 
dům na kvalitní estetické, technické a 
technologické úrovni.

Zahájená rekonstrukce kulturního domu 
je z venku zatím málo znatelná, ovšem 
zevnitř probíhají zajímavé práce, téměř 
detektivní. Odhalují se základy, oseká-
vá omítka a zdivo a pomalu se nahlíží 
do minulosti, respektive objevují se již 
zapomenuté časy, kdy kulturní dům 
sloužil i jiným účelům. Konečně jsme se 
dověděli, jak vypadala projekční kabina 
v dnešním foyeru v 1. patře. Roku 1920 
zde byla totiž zřízena kinematografická
provozovna společnosti invalidů „Huma-
nita“ a po rekonstrukci v roce 1965 po ní 
zůstaly jen zazděné promítací otvory. Při 
této rekonstrukci bylo také zbořeno sou-
sední stavení a částečně zapracováno do 
základů nové přístavby. Pod podlahami 
se dnes objevila základová deska stavení 
a zbytky zděného oplocení směrem do 
Tyršova náměstí. Po vybourání sklepa se 
pod jevištěm objevily zbytky po požáru, 

zřejmě od lokálních topidel, které dnes 
připomínají jen klenuté niky ve zdech a 
zazděné komínové průduchy. Dnes sta-
vební firma provádí statické zabezpe-
čení objektu a to především zesílením 
základů, někde i v hloubce téměř dva 
metry pod stávající podlahou a zajišťuje 
tak stabilitu stávajících konstrukcí aby se 
všechny minulé dílčí zásahy do objektu 
sjednotily v jeden funkční celek. Tyto 
práce budou probíhat téměř do konce 
tohoto roku, než se zahájí výstavba kon-
strukcí nových.

Ing. arch. Jiří Zídka – projektant

Bourání je hotovo, začíná se 
stavět

Každý stavař Vám potvrdí, že nejsloži-
tější v pozemním stavitelství bývají re-
konstrukce. Obnova kulturního domu v 
Týništi nad Orlicí je toho jasným potvr-
zením. Asi by se našlo dost těch, kteří 
by doporučovali raději objekt zbourat a 
postavit znovu. V našem případě by to 
však byla určitě velká škoda. Objekt sice 
nutně potřebuje zásadní obnovu, ale 
značná část konstrukcí je v dobrém sta-
vu a byla by škoda je zničit. Novostavba 
takového rozsahu by byla samozřejmě 
výrazně dražší.
Neměli bychom zapomenout ani na to, 
že v Týništi i okolí žije hodně těch, kteří 
v paměti mají uchovány vzpomínky na 
řadu akcí, které v bývalém KD navštívili 
a rádi uvítají možnost znovu se do nové-

ho, po všech stránkách moderního, stán-
ku kultury za novými zážitky vracet.
Stavební činnost se naplno rozběhla 
teprve před dvěma měsíci, ale již dnes 
je vidět kus dobře odvedené práce. 
Prakticky velká většina bouracích prací 
je hotova, jsou demontovány dřevěné 
obklady, sedadla z hlediště, technické 
vybavení jeviště i zázemí, demontovány 
jsou rozvody vzduchotechniky. Na pří-
slušné skládky byly odvezeny stovky tun 
stavební suti z příček, stropů i podlah.
V těchto dnech začíná druhá fáze výstav-
by, jedna z nejdůležitějších. Bude nutno 
doplnit nosné stavební konstrukce tak, 
aby bylo možno realizovat záměry pro-
jektantů v novém dispozičním řešení. 
Půjde především o podchycení a zpev-
nění základů, které zejména v nejstarších 
částech stavby nevyhovují budoucímu 
zatížení, nebo jsou příliš mělké ve vzta-
hu k novým kolektorům, jímkám apod.
Dále se budou sanovat některé nosné 
zdi, které po odstranění omítek ukázaly 
trhliny, které by mohly narušovat static-
kou funkci. Obnovit bude třeba některé 
stropní konstrukce, podkladní betony 
apod. V této fázi tedy půjde o to, aby 
konstrukce celé budovy byla připravena 
na nové dispoziční uspořádání prosto-
ru, nová zatížení z budoucího provozu 
apod.
Později se přistoupí k vyzdívání a kon-
strukcím nových příček, hrubým rozvo-
dům nových instalací, ale o tom snad až 
v některém z příštích čísel Zpravodaje.

J. Požár – stavební dozor
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15 LET DIVADELNÍHO SOUBORU TEMNO

KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH!
Premiéra: 26. listopadu 2010

Divadelní hru na motivy pánů P. Kolečka 
a T. Svobody JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK 
upravila Eva Drábková.

Zážitky můžete mít z hraní divadla, ze 
zkoušení nebo z cest, které kvůli divadlu 
absolvujete. Anebo z přípravy divadel-
ních programů a plakátů, jak tomu bylo 
u hry „Kdo neskáče, není Čech!“.
U hry z hokejového prostředí se úplně 
nabízelo vyfotit se na ledě. Ale naše re-
žisérka rozhodla dotáhnout to do úplné 
dokonalosti a vyfotit se na ledě v plné 
výstroji. Jenže, kde sehnat kompletní vý-
stroj pro 14 lidí? Nakonec nám pomohl 
bratr Libora Stolína, který hraje za Jaro-
měř. Domluvil nám u svých spoluhráčů 
zapůjčení dresů a u majitelů stadionu 
zapůjčení ledové plochy. Naskákali jsme 
tedy do aut a vyrazili směr Jaroměř. Tam 

si nás převzal zkušený hokejista Luďa a 
odvedl do jejich šatny.

Tak a teď se vám to pokusím přiblížit. 
Představte si propocené tričko, zavřené 
několik dní v neprodyšné tašce a potom 
ji otevřete. Zkuste vejít do malé šatnič-
ky, kde visí takových 25-30 propocených 
dresů. Nic? Tak jinak. Představte si, že jste 
v ZOO a chcete jít navštívit pavilon opic. 
Z čerstvého vzduchu se dostanete do-
vnitř, zalapáte po dechu, vyjdete rychle 
ven, několikrát se opět nadechnete čers-
tvého vzduchu a pak pomalu, už připra-
vení, můžete jít zpátky do pavilonu. Asi 
tak nějak to vypadalo. Do šatny se dalo 
vejít až na druhý pokus. Ale nakonec se 
čichové buňky přizpůsobily a začalo ob-
lékání. Do různých chráničů, na všechny 
možné (i nemožné) části těla, do různých 
trik a podkolenek (popisuji to laicky, ne-
tuším, jaké to má odborné názvy). Na 
závěr dres, brusle, helma, hokejka a hurá 
na led. Focení nakonec dopadlo skvěle. 

Programy i plakáty se povedly a zážitky 
zůstaly. 

P.S. Omlouvám se všem hokejistům a 
opicím, ale lepší přirovnání mě prostě 
nenapadlo.

VRAŽDÍCÍ BŘITVA
Premiéra: 25. listopadu 2011

Naší poslední hrou, která vznikla během 
15 let od vzniku TEMNA, je komiksově 
laděný detektivní příběh ze současnosti 
Vraždící břitva.
Hra, při které sami diváci určují vraha 
paní domácí. Hra, která má 4 podezřelé 
a tím i 4 různé konce, podle toho, koho 
diváci „odsoudí“.

Vzhledem k tomu, že tato hra je pořád 
na repertoáru a nejveselejší historky nás 
možná teprve čekají, zakončím naše vy-
právění něčím dočista jiným. Na začátku 
jsme vám slíbili, že vás necháme nahléd-
nout pod pokličku TEMNA a připomene-
me všechny, kteří TEMNEM prošli. 

Takže všichni podle abecedy:
Režie: Drábková Eva
Světla: Novák Jan, Novák Radim
Zvuk: Duchoslav Jiří, Kapucián Jarda, 
Kolář Filip, Kupka Michal, Török Michal, 
Valenta Bronislav
Hráli: Bartošová Eva, Březková Jitka, Der-
ner David, Hons Martin, Krb Josef, Kulíš-
ková Yvetta, Lebedová Vendula, Novák 
Jiří, Pažitná Karolína, Proche Jiří, Přibyl 
Petr, Stolín Jan, Stolín Libor, Stolínová 
Klára, Stolínová Lea, Stolínová Růže-
na, Šalata David, Štefek Jan, Šťovíčková 
Laďka, Táborská Irena, Ullrichová Alena, 
Urbánek Jiří, Větvičková Alena, Vlčková 
Pavla, Vychodilová Iva, Žigová Jarmila

Eva Bartošová

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

„Jak sladit rodinu a zaměstnání“
Kdy:  4.11. - 7.11. a 11.11. – 13.11.2013
V čase:  od 8:00 hod do 12:00 hod (7 pracovních dní)
Kde:          MC Ratolest, Komenského 106, Týniště nad Orlicí
Hledáte zaměstnání a máte malé děti?  Chcete být pro zaměstnavatele atraktivní? Nevíte co uvést do životopisu a jak se 
připravit na vstupní pohovor?

Máte možnost všechny tyto informace a spoustu dalších získat na semináři!
Přihlaste se na seminář v  MC nebo na email:   prokopovahana@email.cz 

(Kapacita vzdělávacího semináře omezena max. 12 míst.)
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Téma knížek je mi velmi blízké a člověk se k nim musí sám dopracovat, aby 
je miloval, vyhledával a četl. Chvíle s knížkou je nejlépe zužitkovaný od-
dechový čas, který si člověk může dopřát. Doufám, že jako ve mně moje 
dcera probudila zájem o „holčičí“ věci, tak já v ní probudím zájem o svět 
sebevzdělávání a fantazie, který knížky nabízejí. U syna se mi to povedlo 
a jak to mají ostatní lidé v Týništi, jsem byla zjišťovat u paní Dany Petren-
cové. Ta provozuje v Týništi knihkupectví Ametyst. Živnost má již osm let, 
ale zdaleka se nedá říct, že je „za vodou“. Proč? To se dočtete v následujícím 
rozhovoru...

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU

Co konkrétně zákazníkům můžete na-
bídnout?
Nabízím kompletní sortiment knih nakla-
datelství Grada, Portál, Albatros media a 
spousty dalších nakladatelů. Ač vypadají 
prostory malé, knih je tady spousta a co 
nemám „v regále“ obratem, při zájmu 
zákazníků, objednávám. Do sortimentu 
doplňkového prodeje patří kalendáře 
(stolní i nástěnné), mapy, atlasy, učeb-
nice, dětská bižuterie, drobné dárkové 
předměty i tarotové karty. V předvánoč-
ním období nabízím i vzdělávací hry pro 
děti.

Jak se podniká v dnešní době a jak se 
podniká v Týništi?
Podnikání v oboru, který provozuji, je 
těžké a opravdu se na něm nedá zbohat-
nout tak, jak si mnohdy lidé myslí, kvůli 
cenám některých knih. Vše záleží na zá-
jmu lidí, kteří podléhají různým trendům, 
a to se promítá i do prodeje knih. Dnes 
naštěstí už opadl trend řetězců obchodů 
s levnými knihami, neboť nakladatelé 
pochopili, že tudy cesta nevede a snaží 
se nám nastavit stejné podmínky. Mys-
lím, že lidé více nakupují ve velkých hy-
permarketech a velkých knihkupectvích, 
kde prostě dávají zboží do košíku a cenu 
tolik neřeší. Když mám stejnou cenu u 
knihy já, tak se více rozmýšlí, zda peníze 
za knihu utratit. „Soupeřím“ i s podomní-
mi prodejci knih. A prodej po internetu? 
To je téma samo o sobě. A konkrétně v 
Týništi? Mohla bych mít rozhodně víc 
místních zákazníků a doufám, že je třeba 
po přečtení článku k návštěvě obchodu 
nalákám. Chápu však, že když většina 
dojíždí za prací do většího města a vrací 
se mnohdy pozdě, tak je pro ně snazší si 
tam i nakoupit. Spíše sem zavítají lidé z 
okolí, kteří přijedou například na poli-
kliniku nebo nakoupit do místních ob-
chodů. A skladba nakupujících? Nejvíce 
chodí asi maminky s dětmi pro dětské 
knížky. To mě velmi těší. Jednak mi to za-
jišťuje živobytí, jednak to je důkaz toho, 
že další generace budou s papírovými 

knihami zase počítat a o vzdělávání dětí 
ani nemluvím. Je to dobře a maminkám 
tímto vzkazuji, že se budu i nadále sna-
žit, aby měly z čeho vybírat.

Může se v dnešní době počítačů - ná-
kup přes internet - uživit člověk i když 
prodej po internetu nenabízí? 
Uživit? Ani moc ne, spíš udržet a to jen 
díky tomu, že mě v živnosti drží láska ke 
knihám. Přesto internetové knihkupec-
tví nemám, i když by mi možná stoupl 
počet zákazníků. Pro mě je tento způsob 
prodeje příliš neosobní. Ráda zákazníko-
vi ve výběru knihy poradím, diskutuji s 
ním o tom, co by si vlastně přál a hlavně 
se člověk může do knížky podívat, zda je 
to opravdu to, po čem touží. Úvody ke 
knížkám na webu mnohdy znějí slibně, 
ale pak, když se knížka otevře, může být 
člověk i zklamaný, protože podle recenzí 
očekával něco jiného.

Jsou pro Vás přání a požadavky zá-
kazníků popudem k rozšiřování svých 
služeb či nabídky knížek? 
Měsíčně vychází cca 500 titulů. Vzhle-
dem k tomu, že ve zboží „leží peníze“, se 
snažím objednávat to, co mi přijde jako 
kvalitní a přínosná literatura. Když má 
zákazník konkrétní přání a pokud ne-
mám knihu, kterou chce, není problém 
knížky objednat. Nedokážu ale ovlivnit 
to, zda ve chvíli, kdy zákazník titul shání, 
kniha bude nebo nebude. Počet vyda-
ných výtisků je nakladatelem limitovaný 
a jak knížka dojde, tak prostě není. Pak 
se snažím zákazníkovi poradit, kde ještě 
danou knihu sehnat. Rozhodně lidem 
naslouchám a podle toho knížky do ob-
chodu vybírám.

Proč právě k Vám by měl zákazník za-
vítat? 
Chtěla bych vyvrátit předsudek, že 
když někdo otevře dveře mého obcho-
du, musí vždy něco koupit, což možná 
spoustu lidí napadá. Tak to rozhodně 
není. Sice nenabízím anonymitu velké-

ho knihkupectví, ale v tom bych spíše 
viděla výhodu, neboť mohu zákazní-
kovi poradit a věnovat se mu. Pokud si 
ale někdo přeje knížkami pouze listovat 
a sám si vybrat, není problém. Kolikrát 
lidem nabídnu i židli a stráví u mě delší 
čas, než měli původně v plánu. Je to po-
třeba. Má-li člověk investovat dobře své 
peníze, musí mít čas a prostor na výběr a 
rozmyšlenou. A nemusí pokaždé koupit. 
Stačí rozšířit si obzory, doma v klidu pro-
myslet a jsem moc ráda, když se zákaz-
ník pro knihy vrátí.

Jste přesvědčena, že působení právě 
Vaší firmy je pro město Týniště a jeho
okolí přínosem? 
Rozhodně je pro každé město přínosem, 
když má člověk možnost osobního ná-
kupu věcí, které do života patří. Knihy 
takovými věcmi určitě jsou. A pokud je 
přínosem místním právě můj obchod, 
jsem jen ráda. V knížkách žiji odjakživa. 
Mít své vlastní knihkupectví byl vždy 
můj sen a záleží jen na lidech, zda jím 
budu moci žít i nadále. Všechny vás do 
svého obchodu srdečně zvu a záleží 
jen na vás, zda se zase vrátíte. Já se o to 
budu maximálně snažit. A všem stálým 
zákazníkům bych tímto chtěla za jejich 
přízeň poděkovat.

Tak vážení čtenáři Zpravodaje. Stanete se 
i vášnivými čtenáři knížek, kteří touží mít 
oblíbené tituly u sebe doma v knihovně 
a tudíž se vydáte na nákup? Já rozhodně 
knížky do Ametystu nakupovat chodím, 
protože právě nakouknutí do knihy a pře-
čtení již několika řádků mě přesvědčí o 
tom, zda do nákupu knihy investovat. A 
příjemné jednání paní Petrencové je další 
bonus, který ani v dnešní době není zcela 
samozřejmý.

Jitka Mašková
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REKORDNÍ ÚČAST NA CYKLORALLYE JURÁŠKA

Cyklorallye je tradiční akce dříve pořádaná 
Elitexem. Po neslavném konci tohoto podni-
ku převzalo organizaci na svá bedra po všech 
stránkách město Týniště nad Orlicí. Pro tuto 
akci je dle mého názoru nejvýstižnější termín 
„sportovní cykloturistika pro všechny věkové 
kategorie“. Akce je to tradiční a oblíbená. Pro 
ty, co jezdí na kole pravidelně, se jedná o pěk-
nou projížďku v délce cca 95 km. Pro sváteční 
jezdce, malé děti a maličko dříve narozené se 
jedná o krásný sportovní výkon. 
Ráno 7. 9. 2013 okolo 7.30 hod se začínají 
sjíždět cyklisté na náměstí před městským 
úřadem. Nejsou to jen místní, přijíždějí i z 
okolních měst a obcí. Početná výprava jezdí 
z Holic, Nepasic a mnoha dalších míst. Ná-
městí se plní, probíhá prezence, zakoupení 
vstupného (80 Kč) v jehož ceně je guláš na 
chatě Juráška. Krátce po osmé hodině pan 
Kouba výstřelem startovací pistole posílá 
rekordních 209 cyklistek a cyklistů na trať do 
krásného dne. Průjezd městem je podobný 
jízdám motorkářů, jen to tak hlasitě nezní.
Za koupalištěm U Dubu se to začíná rozjíž-
dět a kdo má chuť a síly tak si i zazávodí. Ten, 
kdo nechce, jede na pohodu. Pravdou je, že 

atmoška udělá svoje a trošku více přišlápnou 
i úplní pohodáři. Jedeme okolo Křivic, mírné 
stoupání k Bolehošti, rovinka a před námi 
první kopec nazývaný lidově Přepyšák,  který 
spolehlivě roztrhá peloton účastníků . Krásný 
sjezd do Přepych a přes Opočno a Pohoří do 
Nového Města nad Metují. Odtud stoupáme 
do mírného kopce podél řeky Metuje maleb-
ným údolím do Pekla. Tady je první zastávka 
na občerstvení, kde ve stánku vedle hospody 
mají vše potřebné na uhašení žízně a menší-
ho hladu. Z Pekla začíná peklo! 
Před námi je asi nejprudší stoupání na trase. 
Cesta do Lipí je slušný krpál s třešničkou na 
konci, kdy se před vámi asfaltka drze postaví. 
Naštěstí jen krátký kousek. Z Lipí žádný od-
dech nečekejte, až na Dobrošov je to prak-
ticky jen stále do kopce. Od pevnostního 
parkoviště je krásný sešup do České Čermné. 
Co jsme pracně našlapali během pár minut, 
sjedeme dolů a zase hurá do kopců. Pak už 
Borová, Dlouhé a konečně Olešnice v Orlic-
kých horách a chata Juráška, kde se podává 
oběd. Guláš je výborný a ostatní nabízené 
občerstvení také. Po obědě si většina dá pau-
zičku, při které se každý občerství podle své 

chuti.
Po posezení s přáteli je před námi cesta 
domů. Jedeme z hor a tak to pěkně jede až 
do Rokole. Tady si vystoupáme pěkný kopec 
do Bohdašína a rychle sjedeme do Ohnišova, 
kde nás čeká předposlední velké stoupání 
a po něm sjezd do Dobrušky, dále pak do 
Opočna a podruhé na Přepyšák z druhé stra-
ny. Od Přepych není kopec tak prudký, je ale 
delší a po ujetých kilometrech většinou jak 
na potvoru proti větru, dává zabrat. Po zdo-
lání poslední velké překážky nás čeká návrat 
domů do Týniště.
Letos byl cíl na Bobkárně. V předchozích le-
tech byla akce zakončována v cizím městě, 
proto jsme se rozhodli o přemístění dojez-
du do Týniště. Vzhledem k počtu cyklistů a 
rodinných příslušníků, kteří chodí na zakon-
čení, vyšla nejpraktičtěji Bobkárna. Volba to 
byla dobrá, zaplnila se celá hala, celé venkov-
ní posezení a vzhledem ke krásnému počasí 
se sedělo i na trávě. Neméně podstatné je, 
že bylo kam dát kola a bylo na ně vidět. Ob-
sluha byla rychlá, ochotná, nápoje dobře vy-
chlazené. K jídlu opravdu vynikající grilovaná 
kuřata a dobré klobásy. Co víc si přát? Úde-
rem 16. hodiny došlo na předávání diplomů 
a pamětních medailí všem účastníkům. Poté 
následovala tombola, ve které účastníci vy-
hrávali pěkné ceny. Trasu bravurně zvládla 
77 letá paní Danuše Běhounková z Holic, kte-
rá nejprve z Holic na kole do Týniště přijela, 
poté odjela Jurášku a na kole se zase do Holic 
vrátila. Tady smekám a nemám dalších slov. 
Po tombole pokračovalo odpoledne volnou 
zábavou s kapelou k tanci. Vzhledem k tomu, 
že nerad tančím, zážitky z této části nemohu 
zprostředkovat, ale tanečníci se usmívali, tak-
že asi spokojenost.
Na závěr patří poděkování těm, kteří se za-
sloužili o hladký průběh akce - Bohouši Forej-
tkovi, Jiřímu Vaňkovi, Láďovi Poláškovi, Petře 
Čížkové a ostatním. Poděkování patří také 
sponzorům za pěkné ceny. To je všechno a 
sejdeme se zase příští rok v sedle.

Pavel Nadrchal
místostarosta

KONCERTY SOUBORŮ ZUŠ

Čtvrtek 22. srpna byl významným dnem 
nejen pro naši školu, ale především pro 
muzikanty z dixilandu Black Buřiňos. Na 
pozvání pana senátora JUDr. Miroslava 
Antla vystoupili na koncertě v rámci Kul-
turního léta v Senátu České republiky. Mís-
tem koncertu byla Valdštejnská zahrada v 
Praze. Muzikanti prožili nejen krásný kon-
cert před zaplněným hledištěm, ale byli 
poctěni přijetím u pana senátora Miroslava 
Antla, který je seznámil mj. i s prostředím 
ve Valdštejnském a Kolowratském paláci. 
Atmosféru na koncertě můžete zhlédnout 

nejen v naší fotogalerii na předposlední 
stránce zpravodaje, ale i na videu na ofici-
álních stránkách senátora Miroslava Antla 
www.miroslavantl.cz.

V sobotu 7. září se stal jedním z vystupu-
jících na Festivalu dechové hudby Fišerův 
Bydžov 2013 i náš dechový orchestr. Spo-
lečně s mažoretkami (Týnky) sklidil velký 
úspěch a slova chvály nejen od přítomných 
návštěvníků, ale i od odborníků, kteří byli 
na koncertě přítomni. Náš orchestr pod ve-
dením Antonína Závodního a se zpěváky 

Kristýnou Chlandovou, Antonínem Závod-
ním a Pavlem Plašilem vzbudil obdiv např. 
u pana Václava Hlaváčka, předsedy Sdru-
žení dechových orchestrů České republiky, 
dále od organizátorů, kteří okamžitě proje-
vili zájem o vystoupení dechovky z Týniště 
i v příštích letech. Uznalá slova zazněla také 
z úst JUDr. V. Fišery, syna Josefa Fišery, pod-
le kterého je festival pojmenován. 

Pavel Plašil
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VE VĚŽI SE PŘES LÉTO BESEDOVALO

V průběhu letošní letní sezony zorgani-
zovali někteří členové Spolku přátel měs-
ta dvanáct besed ve svých prostorách 
galerie ve vodárenské věži. Přednášky 

spojené s výstavou a projekcí či jenom 
diskuzní setkání byly podporovány Kraj-
ským úřadem Královéhradeckého kraje 
v rámci projektu Besedy ve vodárenské 

věži v Týništi nad Orlicí, ve kterém spolek 
uspěl.

Akce zahrnuly širokou škálu velmi za-
jímavých témat na místní, regionální i 
obecné zaměření. Vzpomenu třeba ná-
zvy Letecká válka mezi Labem a Orlický-
mi horami, Řídící učitel Jaroslav Dostál, 
Kuchařka Podorlicka, Hračky našich 
babiček a dědečků, Dobrý člověk Josef 
Šejna, Zaniklé spolky ve městě, Lidové 
zvyky a obyčeje, Vkus a nevkus ale také 
elegantní výstava Výšivka. Sezona ve 
věži gradovala Francouzským večerem s 
pořadovým číslem 3, který sklidil velko-
lepý úspěch.

Účastníci akcí z řad dospělých i dětí byli 
nejen z Týniště, mnozí přijeli opravdu z 
daleka, což nás velice potěšilo a napo-
vědělo, že v podobném duchu budeme 
pokračovat i v roce příštím.

Libor Koldinský 
předseda spolku

SPORTOVNÍ DEN V KŘIVICÍCH

Musím říci, že letošní prázdniny byly 
opravdu, co se počasí týče, velmi vydaře-
né. Sluníčko svítilo a svítilo, jakoby říkalo 
„Ber člověče, udělej si zásoby na zimu, 
bude krutá a dlouhá“. Ale já osobně jsem 
moc nebrala. Schovávala jsem se do stí-
nu a hlídala děti u bazénu, které tam do-
váděly od rána do večera. Doufám, že si 
to v zimě nebudu vyčítat. Co jsem nepo-
brala já, to určitě pobraly moje ratolesti a 
tak doufám, že jsou jejich těla posílena a 
připravena na bacily ve školce. Toť strán-
ka imunity. 
O posílení těla fyzickou aktivitou se zase 
postaraly křivické maminky, když pro 

nás všechny uspořádaly na místním fot-
balovém hřišti Sportovní den. Zahájily 
ho již loni a pro velký úspěch se letos ko-
nal druhý ročník. V hojném počtu jsme 
se na konci prázdnin sešli a zábava moh-
la začít. Energie jsme měli na rozdávání. 
Nejvíce to bylo znát, když měly manžel-
ské páry projevit svou obratnost a poho-
tovost v soutěžní disciplíně házení syro-
vým vajíčkem „Odstupujte od sebe“.
Nějak se nám začíná „hroutit“ myšlenka 
disciplín, „aby se naše děti zabavily“ a 
více se tak nějak samovolně prosazuje 
myšlenka, „aby se rodiče vyblbnuli“. Nut-
no ale konstatovat, že není větší zábavy, 

než když můžeme všichni řádit jako malí, 
což nám v Křivicích opravdu jde. A s kým 
jiným by nám mělo být nejlíp, než s naši-
mi dětmi, které nám dodávají elán a chuť 
do života. Děkujeme fotbalistům za ote-
vření „občerstvovací stanice“, protože po 
výkonech, které jsme všichni předvedli, 
bylo občerstvení opravdu zapotřebí. Je 
fajn, že se v Křivicích vzájemně podporu-
jeme a že nejen ve městech „to opravdu 
žije“. A protože nás sport a legrace baví, 
na konci září jsme měli v Křivicích i druhý 
ročník Drakiády. O tom ale zase příště. 

Za Křivice Jitka Mašková
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

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

Neděle 6. 10.  DOMINION TOUR
Účast kvalifikovaných hráčů z Týniště na celostátním finále v 
Praze na Deskohraní.

Úterý 8. 10.  TVOŘENÍČKO
potisk látkových tašek a triček od 17.30 hod.

Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo prarodiči, mládež nebo 
samotné dospělé. Pomocí textilních barev si ozdobíme látkové 
tašky nebo vaše světlá trička. K dispozici šablony, náměty, veš-
keré pomůcky. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. S sebou: 
pracovní tričko, případně tričko na další tiskání. Doporučuje-
me se přihlásit předem, máme omezený počet tašek a míst.

Sobota 12. 10. KRAJSKÉ KOLO V DESKOVKÁCH
Účast dětí i dospělých na krajském kole ve hře V kostce! a Rum-
mikub. Pojeďte s námi! Bližší informace ve Sluníčku.

Úterý 15. 10. ÚTERNÍ PEDIG od 17.30 do 20 hod.
Rozjíždíme podzimní pletení dvoustěnných košů, páskových 
velekošů, klasických košíčků podle vašeho přání, létajících ba-
lónů nebo čehokoliv jiného. Vítáme i začátečníky! Přihlaste se, 
prosím, předem, stačí email. Cena 50Kč + spotřebovaný ma-
teriál.

Sobota 19. 10.
PODZIMNÍ PLETKY

PEDIG (9 – 15 hod.) Sobotní tvoření pro začátečníky i pokro-
čilé, vyzkoušíme trochu jiné pletení na gondolových koších. 
Jednoduchou, ale velmi efektní techniku zvládnou i začáteč-
níci. Přihlaste se, prosím, předem, stačí email. 
FIMO I. (15.30 – 17.30) Základy práce s polymerovou hmotou, 
která zůstává po upečení krásně barevná a pevná. Blendování 
barev, práce s extrudérem, ukázky a možnosti. 
Obě dílny jsou vhodné pro děti s doprovodem dospělého, 
mládež a samotné dospěláky. 

Cena každé sobotní dílny 80 Kč + spotřebovaný materiál.
Úterý 22. 10. TVOŘENÍČKO – FIMO
Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo prarodiči, mládež nebo 
samotné dospělé. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Doporučujeme se přihlá-
sit předem, máme omezený míst.

Pátek 25. 10. – neděle 27. 10. MERITORIO 3 
aneb Počasí je objednané...
V.I.P. akce pro naše aktivní vedoucí, instruktory a pomocníky.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Úterý 29. 10.  
VÝLET DO BAZÉNU
Přihlášky předem v DDM. Cena 300 Kč (vstupné, oběd, jízdné, 
doprovod, režie). Podrobnosti na přihlášce.

Středa 30. 10.
PODZIMNÍ SLUNÍČKOHRÁTKY   
7.30 – 15.30 hod.
Do Sluníčka může dorazit kdokoliv, každou hodinu nabízíme 
nejrůznější aktivity, ze kterých si každý může vybrat podle 
svého gusta (sportík, strašidelné výtvarno, počítače, turnaje 
ve stolních hrách a další). Možnost přihlášení předem na celý 
den s obědem nebo přijít až ráno podle chuti. Těšíme se na 
návštěvníky z 1. – 6. třídy! Celodenní vstupné s obědem 150 Kč 
nebo 20 Kč/hod. bez oběda.

Středa 30. 10.  
STRAŠIDELNÝ DŮM
17.30 – 19 hod.
Tradiční strašidelná akce pro nebojácné a odvážné! Nedopo-
ručujeme ji malým dětem a strašpytlíkům! Vstup pouze na 
vlastní nebezpečí, protože celé Sluníčko se promění v doupě 
strašidel, upírů, krvavých rukou a kdovíčeho ještě... 
Pouštíme průběžně od 17.30 hod. Startovné 30 Kč.

Program akcí na měsíc říjen

Ohlédnutí za srpnovými tábory ve Sluníčku

V prvním srpnovém týdnu se sešly děti 
ve Sluníčku na letním táboře pod ná-
zvem LETEM, SVĚTEM, aby společně 
opustily Evropu a Union Expresem odje-
ly do Ameriky, kde navštívily indiánskou 
vesnici na Vochtánce v Potštejně, ve 
které je přivítal náčelník kmene indiánů 
Sedím pod koněm. Děti se dozvěděly 
něco ze života indiánů, zazpívaly si in-
diánské písně a společně si zabubnova-
ly na indiánský buben. Jejich putování 
pokračovalo ve středu Safari busem do 
královodvorské Afriky, kde si zasoutěži-
ly a seznámily se životem zvířat tohoto 
kontinentu. Poslední putování směřo-

valo do Asie v Pardubicích, kde se děti 
plavily na lodi po Žluté řece a závěr dne 
zakončily koupáním a odjezdem zpět do 
Evropy tedy do Sluníčka. Domů si kromě 
spousty zážitků odnášely vlastnoručně 
vyrobené globusy a pamětní listy. Velké 
poděkování patří vedoucím, Lence Res-
lové, Markétě Syrové, Tomáši Hauptovi, 
Markovi Kohoutovi a Filipu Šrámkovi za 
přípravu opravdu zajímavého programu 
plného her, zábavy a putování. 

Jana Kalousová, hlavní vedoucí

Již potřetí se letos konal i tábor pro rodi-

če nebo prarodiče a děti. Tentokrát se ro-
dinky sešly v zemi-nezemi, kde je možné 
úplně všechno, s názvem HAŤAPATLOF. 
Zemi řídil starosta, který má nadevše rád 
barvy a tak se všichni podívali do pořád-
ně barevného světa. Jeho místostarosto-
vé Zita Forejtková, Anča Jenčíková a Dan 
Šín byli schopní všeho, a tak na každém 
z vodních ostrovů bylo každý den po-
řádně veselo. Dopoledne byl připraven 
program samostatně pro děti v lese a 
dospělí v tu dobu mohli sportovat nebo 
se věnovat oddychovým činnostem. Od-
polední program zahajovala vždy spo-
lečná tvořivá dílnička, kde vznikala díla 
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SILNICE Z TÝNIŠTĚ DO BOROHRÁDKU SE DOČKÁ REKONSTRUKCE

Vážení spoluobčané,

ve zpravodajství i regionálních de-
nících se v poslední době objevilo 
několik zpráv souvisejících s re-
konstrukcemi silnic v okolí. Násle-
dující článek by vám měl přiblížit 
vývoj situace na trase Borohrádek 
– Týniště nad Orlicí.
Silnice spojující Týniště nad Orlicí 
s Borohrádkem (II/305) se dočká 
zásadní rekonstrukce: komunika-
ce je dlouhodobě v nevyhovují-
cím stavu a některé mosty jsou 
před koncem životnosti. Králové-
hradecký kraj proto nechá silnici 
po částech opravit.  Peníze pro 

potřebné stavební práce, díky kterým bude cestování z Týniště na 
Borohrádek pohodlnější a bezpečnější, chce získat kraj z finančních 
zdrojů Evropské unie během programovacího období 2014 -2020.
V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovení projek-
tové dokumentace na úsek Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek. Trasa 
o celkové délce 6,2 km je rozdělena na čtyři části: 

ÚSEK č.1 - úsek Albrechtice nad Orlicí křižovatka III/3051 - začátek 
obce Žďár nad Orlicí (km cca 0,832 - 3,800). 
ÚSEK č. 2 - úsek Žďár nad Orlicí průtah (km cca 3,800 - 4,400). 
ÚSEK č. 3 - úsek Žďár nad Orlicí konec - Borohrádek zahrádkářská ko-

lonie (km cca 4,400 - 6,500). 
ÚSEK č. 4 - úsek průtah města Borohrádek (ul. Havlíčkova) po prove-
denou stavební úpravu křižovatky se silnicí I/36

Projektová dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci vlastní vozov-
ky, odvodňovací zařízení (příkopy, propustky, v průtahu obcí uliční 
vpusti, případně silniční kanalizaci) a další silniční příslušenství. Sou-
částí stavby bude i rekonstrukce mostu. 
Celá rekonstrukce v úseku Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek pro-
běhne ve stávající trase komunikace, tzn., že bude zachováno směro-
vé i šířkové uspořádání komunikace, aby nedošlo k záborům nových 
pozemků.
Do konce letošního roku bude vyhlášeno další výběrové řízení na vy-
pracování projektové dokumentace na úsek Týniště nad Orlicí – Al-
brechtice nad Orlicí. Tento úsek silnice je směrově i šířkově nevyhovu-
jící, na trase se nachází most přes Orlici a 5 inundačních mostů, které 
jsou na konci své životnosti, jejich únosnost neumožňuje průjezd 
nákladních automobilů. Vzhledem k těmto skutečnostem bude tento 
úsek vybudován jako novostavba, dojde k záboru pozemků, a proto 
bude třeba nejprve vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
získat územní rozhodnutí a následně po vypracování dokumentace 
pro stavební povolení získat i vlastní stavební povolení.
Vzhledem k finanční náročnosti se předpokládá realizace stavby po 
jednotlivých úsecích. První úsek by mohl být zahájen, v případě při-
dělení dotace, v roce 2015. 

Ing. Karel Janeček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

vskutku dokonalá. Odpolední velká hra 
byla vždy motivována jednotlivými ost-
rovy, takže jsme hráli např. Burákohraní, 
Mišmašof nebo Barvičkof. Podvečer pa-
třil společným hrátkám na hřišti nebo v 
lese, společné cestě-necestě okolo ryb-
níka a večernímu zpívání s kytarou. Po 
večerce dětí pokračoval program pro 
dospělé, kde si všichni mohli ověřit svoji 
týmovou spolupráci, fantazii, ale mnoh-
dy i zkušenosti a vědomosti. Tábor toho-
to typu si především tvoří účastníci sami, 
svoji kreativitou, fantazií, podporou ne-
smyslů, bojovností, férovostí a smyslem 
pro humor. Díky nim byl báječný. Těšíme 
se příští rok i na vás!

Z dílny rodinek na motivy ústřední písně 
Haťapaťa:
Celý rok se těšíme, haťapaťa
v noci skoro nespíme, haťapaťa
tábořit spěcháme, šílenosti vítáme!
...
Tak už nám to skončilo, haťapaťa
moc se nám tu líbilo, haťapaťa
každý den, každý krok, těšíme se napřes-
rok!

Eva Jenčíková, hlavní vedoucí

Příměstský tábor STRAŠIDÝLKA se 
uskutečnil ve Sluníčku v polovině srpna.  
Děti si užily spoustu legrace a táborové-
ho programu, který byl celý inspirován 
Lexikony strašidel od Vítězslavy Klimto-
vé. Přestože táborníci chodili pravidelně 
spát domů, zbývalo dost času na setkání 
s nejrůznějšími strašidly, jako jsou Zá-
šupšák, Půďák nebo domácí skřítci. Pří-
mo pohádkové počasí přálo i výletům, 
ať už vlakem do Častolovic nebo pěšky 
po okolí Týniště a Třebechovic. Opravdo-
vým vyvrcholení tábora bylo zjevení víly 
kapradinky, která účastníkům ukázala 
cestu k pokladu. Tábor se strašidýlky se 
vyvedl a za to patří velký dík vedoucím 
Zitě, Verče, Járovi a praktikantům Lee, 
Lence, Markovi a Davidovi.

Kateřina Rulfová, hlavní vedoucí

ŠMOULÍ PIDIMIDI TÁBOR byl vlastně 
sportovním soustředěním malých mini-
volejbalistek, které se scházejí celoročně 
v tělocvičně nebo na stadionu. Program 
byl plný sportování nejen s míči, ale také 
s ringem, létajícími talíři, švihadly, míčky, 
medicimbaly atd. Kromě tréninku byl tá-
borový program na motivy Šmoulů, tak-
že vesměs modrý, ať už při společných 

hrách nebo při výtvarných činnostech. I 
díky krásnému počasí, kdy nebylo moc 
teplo na sport, ani moc zima na cokoliv 
jiného, jsme si užili pohodový týden, kte-
rý pro děvčata připravily vedoucí Káťa 
Křišťáková, Péťa Mňuková, Anča Jenčí-
ková, Erika Klimešová, Lea Vondroušová 
a Aneta Vachová. Patří jim velký dík za 
jejich čas a energii.

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ proběh-
lo v poněkud komornějším složení, ale 
všechny mladší žákyně opravdu poctivě 
pracovaly na zlepšení svých volejbalo-
vých dovedností a seznámily se s novým 
přebíháním na hřišti, které jim občas 
pořádně zamotalo hlavu. Kromě volej-
balového tréninku zbyl i čas na posilová-
ní a stmelování kolektivu při večerních 
hrách. Závěrečná hra na stavbu nové 
posilovny prověřila spolupráci a komu-
nikaci všech hráček. Děkujeme za spolu-
práci SK Týniště, jmenovitě správci panu 
Pokornému, a ZŠ Týniště za vstřícnost a 
ochotu, že jsme za každého počasí moh-
li pokračovat v tréninku.

Eva Jenčíková, hlavní vedoucí
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