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Usnesení č. 44
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 24.09.2012

A) Schvaluje

1. Rozpočtová opatření města č. 45 – 46/
2012.
2. Smlouvu o provedení stavby Orlice, 
Štěpánovsko, revitalizace ramen, č. akce 
219080006.
3. Smlouvu o dílo č.1/2012  na akci Stavební 
úpravy ulice Tyršovo náměstí v Týništi nad 
Orlicí.
4. Rozšíření okruhu nahlížejících osob do 
ISEO o pracovnice finančního odboru paní
Janu Křišťákovou a paní Jitku Myškovou, a 
pracovníky stavebního úřadu Ilonu Paláno-
vou, Pavla Rohlíčka a Renatu Brandejsovou.
5. Pověření p. Bohuslava Forejtka organi-
začním zabezpečím voleb do zastupitelstev 
krajů.
6. Dar SK Petrovice – 110 m lešeňových tru-
bek (z vyřazeného lešení) na opravu plotu 
hřiště v Petrovicích.

B) Zamítá

1. Žádost o výměnu bytu 1+1  za  2+1  pro 
manžele ***  do doby uhrazení dlužného ná-
jemného.
       
C) Bere na vědomí

1. Zápis z 16. jednání FV Zastupitelstva města 
Týniště nad Orlicí s přijetí nutných opatření.
2. Zápis z porady komise školství a kultury 
MěU Týniště nad Orlicí s projednáním možné 
součinnosti.

D) Ukládá

1. Jednat o prodeji pozemků paní *** v k.ú. 
Petrovice nad Orlicí a v případě dohody zařa-
dit prodej pozemku do jednání ZM. T: jedná-

ní ZM Odpovídá: Ing.Jan Paštika
2. Projednat v ZM dodatek č.1  ke smlouvě o 
dílo   - Sportovní hala U Dubu
T: jednání ZM Odpovídá: Ing.Jan Paštika
3. Projednat v ZM  rekonstrukci  Mateřského 
centra v rámci projektu MAS nad 
Orlicí T: jednání ZM Odpovídá: Ing.Jan Pašti-
ka
4. Oslovit ZŠ a knihovnu ve věci nabídky pro-
jektu i-bezpečně.cz ohledně zabezpečení 
nežádoucích internetových stránek T: 15/10/
2012                                                                        Od-
povídá: Ing.Jan Paštika
5. Jednat ve věci detailního rozboru od-
poledních autobusových linek Lípa nad 
Orlicí, Rašovice, Křivice. T: 15/10/2012                                                                         
Odpovídá: Ing. J.Matička   
6. Projednat v ZM prodej majoritního podílu 
města ve společnosti ODEKO.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing.Jan Paštika
7. Zařadit do programu ZM nabídku pro obec 
Týniště nad Orlicí Termo obcím.
T: jednání ZM Odpovídá: Ing.Jan Paštika
8. Projednat záležitost častých stížností obča-
nů na značný výskyt černé zvěře     
v intravilánu města se Státní správou mysli-
vosti. T: 15/10/2012                                                                        Od-
povídá: Ing. J. Matička

 USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Týniš-

tě nad Orlicí
konaného dne 01.10.2012

A) Schvaluje

1. Neinvestiční příspěvek pro MŠ Město ve 
výši Kč 76 000,00 účelově určený na pokrytí 
zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn.
2. Neinvestiční příspěvek pro MŠ U Dubu ve 
výši Kč 158 000,00 účelově určený na pokrytí 
zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn.
3. Neinvestiční příspěvek pro KC ve výši Kč 
196 000,00 účelově určený na pokrytí zvýše-
ných výdajů za spotřebovaný plyn. 

4. Finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč pro 
Sokol Týniště nad Orlicí účelově určený na 
oslavy 150 let výročí a přípravu všesokolské-
ho sletu.
5. Finanční příspěvek 7 000 Kč pro Projekt 
Venkovská Tržnice III, na nákup vitríny dle 
smlouvy o návratné finanční výpomoci z roz-
počtu města.
6. Smlouvu o bezúplatném převodu nemo-
vitosti bez omezujících podmínek č. R 59/08        
s ÚZSVM.
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Sportovní 
hala U Dubu.
8. Nákup osobního automobilu pro MěÚ Tý-
niště nad Orlicí v hodnotě do 330 000 Kč.
9. Finanční dar ve výši 1 000 Kč pro Zdeňka 
Musila účelově určený na publikaci Moje stu-
dánky.
10. Rozpočtová opatření č. 47 – 57/2012.
11. Záměr rekonstrukce Mateřského centra 
Ratolest v rámci Programu rozvoje venkova.
12. Záměr prodeje majoritního podílu 
ve společnosti ODEKO.
13. Změnu trasy linky č.7 a 8 MHD ve 
směru Rašovice, Křivice ve dnech pondělí, 
středa a pátek v odpoledních hodinách z dů-
vodu dopravy dětí ze ZŠ.
14. Finanční příspěvek na nákup oble-
čení pro Mladý týnišťský big band ve výši 20 
000 Kč při příležitosti 20. výročí jeho založe-
ní.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.

Ing. Jaroslav Matička
starosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

 Hasiči Královéhradeckého kraje vyjíždějí každoročně v období 
topné sezóny k požárům komínů, sazí a usazenin. Většina těch-
to požárů je způsobena zanedbanou údržbou komínových tě-
les, kdy lidé nedbají na pravidelné čištění komínů ani kontroly 
technického stavu odbornou osobou. Při požárech může dojít 
k výraznému poškození komínových těles a rozšíření na střeš-
ní konstrukce nebo obytné části domů. Tyto požáry můžou 
napáchat značné škody na majetku a v nejhorším případě si 
můžou vyžádat i lidské životy. 
 
Od 1. ledna roku 2011 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 
91/2010 Sb., které upravuje podmínky požární bezpečnosti při 
provozu spalinových (komínových) cest, frekvence jejich kon-
trol a čištění. Povinností každého majitele objektu je udržovat 
komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu. Čiš-

tění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na 
tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a 
to třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba 
odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to 
jednou ročně. 
 
Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče 
na plynná paliva, je povinnost čistit a kontrolovat spalinové 
cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného 
spotřebiče. 

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje

NEZANEDBÁVEJTE ÚDRŽBU KOMÍNŮ!
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Skončíme někde pod odpadky?

Asi to zrovna 
není vábné téma, 
ale považuji jej 
určitě za nemé-
ně důležité. Ne-
dávno jsme na 
veřejném zastu-
pitelstvu otevřeli 
záležitost, jak 
dál se má město 
Týniště ubírat z 

pohledu svozu směsného a tříděného 
komunálního odpadu na katastrálním 
území města. Není to situace opravdu 
jednoduchá a zodpovědné rozhodnutí 
si žádá analýzu mnoha informací. Mě 
to ale přivedlo k obecnému zamyšlení 
nad odpadem jako takovým a taky nad 
budoucností, kterou kolem něho bude-
me nuceni řešit. Když jsem poslouchal 
zasvěcený výklad čelního představitele 
jedné významné společnosti, která se 
likvidací odpadu zabývá, stále mě napa-
dalo jediné. Může se stát, že nás zavalí v 
budoucnu odpadky?
  To je otázka, která trápí lidstvo již spous-
tu let. Většině lidí je ale myslím bohužel 
toto téma lhostejné a každý může říci, že 

se ho problematika odpadu netýká. Ale 
ruku na srdce, vždyť pouze jen člověk sa-
motný je tím takzvaným „strůjcem“ od-
padu. Pro téměř každého člověka končí 
starosti s odpadem v nedalekých popel-
nicích a kontejnerech, nebo ve sběrných 
dvorech. Zde ale vše týkající se likvidace 
odpadů nekončí, ba naopak začíná.
   Z těchto lokalit je potřeba uložit od-
padky na předem vybrané místo. Tako-
vých míst však na Zemi není mnoho. Je 
důležité si uvědomit, že odpad může 
být uložen pouze tam, kde nebude nijak 
překážet a hlavně nebude škodit okol-
nímu prostředí. Zamysleme se nad tím, 
co může způsobit odpad, který bude 
uložen pod zemí. Může se stát, že po-
stupem času se dostanou do půdy, a tím 
pádem do spodní vody různé toxické 
látky, jež vznikají při rozkladu odpadků. 
Na této spodní vodě je závislé nejen vše, 
co v přírodě roste, ale dokonce i někte-
ří lidé žijící na vesnicích, kteří odebírají 
vodu ze studní.
   Na místě je tedy otázka, jak nejlépe a 
nejšetrněji odpadky likvidovat. Při za-
myšlení nad touto otázkou lze vyvodit 
několik možností. Pro někoho se může 
zdát jako nejlepší řešení  hořlavý od-
pad jednoduše spálit. Toto řešení není 

ale příliš dobré z důvodu znečišťování 
ovzduší. Další a z mého hlediska asi nej-
lepší forma je často diskutované třídění 
odpadu. Vždyť ve většině měst jsou dnes 
umístěny barevné kontejnery na selekci 
odpadu. Do klasických kontejnerů mů-
žeme vyhazovat různé organické od-
padky, které by nijak životnímu prostře-
dí neškodily. Do kontejnerů určených 
ke třídění by se měly odkládat pouze 
takové odpady, které jsou recyklovatel-
né. To už ovšem není otázka odpadů, ale 
nás samotných. Zamysleme se nad tím, 
kolik z nás odpad třídí, a kolika z nás je 
to lhostejné. Představme si, kolik odpa-
du vyprodukuje jedna průměrně velká 
rodina týdně. Ve srovnání s miliardami 
lidí po celé Zemi je tento příklad pouze 
zanedbatelným zlomkem z celkově vy-
produkovaného odpadu. Jestli nás zava-
lí odpadky je otázka, kterou vyřeší pouze 
člověk. Myslím si ale vcelku optimisticky, 
že většině lidí dochází to, že když začnou 
se svou hrstkou přispívat do mlýna, tak 
se tento problém úspěšně eliminuje.

Libor Koldinský
šéfredaktor

APLAUS VESTOJE NEBRAL KONCE

V neděli 14. října odpoledne zažil do posledního místa vypro-
daný sál kulturního centra opravdový svátek hudby. Mladý 
týnišťský big band pokračoval v oslavě dvaceti let existence 
a pozval si k této události neméně významného hosta, rych-
novský dětský sbor Carmina. Obě tyto formace slaví v letošním 
roce stejné výročí od svého založení, často vystupují společně, 
proto se i koncert nesl v duchu názvu 20 let spolu. A samozřej-
mě si vybrali ten nejsprávnější styl oslavy pro hudební těleso, 
slavili muzikou.

Hudebníci z Týniště nejprve zahájili tím nejlepším výběrem 
ze svého bohatého repertoáru a jejich produkci na pódiu 

postupně zpestřovali pěvečtí hosté Zdenka Veselková, Jana 
Bahníková a především Martin Růža. V další části se předsta-
vila sborovým zpěvem obě rychnovská tělesa – Carmina alta i 
Carmina, která ještě poté doplnil týnišťský big band a společ-
ně pod taktovkou kapelníka Pavla Plašila představili vděčné-
mu publiku několik známých skladeb. Spolupráce big bandu 
s rychnovským sborem pod uměleckým vedením kapelníka 
Karla Štrégla není žádnou jednorázovou záležitostí. Vzájemné 
produkce, především v adventním čase, se počítají již od roku 
2004. V letošním jubilejním roce natočila obě hudební tělesa 
společné CD, na kterém se objeví vánoční koledy v opravdu 
netradičních aranžích. Slavnostní křest proběhne 9. prosince v 
Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.

Téměř tříhodinový koncert gradoval hudbou z filmu Rocky a
nástupem všech členů big bandu v boxerských županech, pod 
kterými bylo ukryto nové oblečení souboru s novým logem. 
Na závěr si stojící publikum za bouřlivého potlesku vynutilo 
přidání další porce vynikajícího swingu. 

Text a foto Libor Koldinský
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
85 let Jiří Marčík
 Miroslava Radonská
 Danuška Jarošová

80 let Anna Schejbalová

Oldřich Rücker (89)
Jaroslav Dudáček (73)
Vladimír Horský (81)

Marie Soukupová (85)
Božena Kolářová (87)

Václav Tranta (81)
Anna Dunajčíková (85)

Anna Marie Havlová
Martin Gründl

Filip Revaj
Viktorie Měšťanová

Vojtěch Zeman
Jan Hloušek

Sofie Dušková

VZPOMÍNKA

Kdo zemřel – neodchází navždy,
zůstává stále živý ve vzpomínkách těch,
kdo ho měli rádi.

Dne 13. a 15. listopadu 2012 by se dožily 100 let naše drahé maminky, 
babičky a tchyně – paní Alžběta Dostálová a Milada Koldinská.
Stále s láskou vzpomínají

Rodiny Dostálova a Koldinských

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti v zastoupení paní Špo-
narové a Matonohové za květiny a dárek při příležitosti mého 
významného životního jubilea.

Božena Micherová

Děkuji přátelům a známým za projevy soustrasti a květiny na 
rozloučení s panem MUDr. Vladimírem Horským.

manželka

Velice si vážím a upřímně děkuji Městskému úřadu, členkám 
Sboru pro občanské záležitosti a Věrné gardy TJ Sokol Týniště 
nad Orlicí a zároveň celé své rodině, dobrým přátelům za pří-
jemné dárky a gratulace předané u příležitosti mého životního 
výročí.

Mirka Stehrová

Děkuji Městskému úřadu v čele s panem starostou J. Matičkou 
a členkám SPOZ pí. B. Švábové a pí. Z. Sekyrové za přání k mým 
narozeninám a předání daru a květin.

Oldřich Kadrmas

Děkuji starostovi města panu Ing. Jaroslavu Matičkovi a před-
sedovi sportovního klubu našeho města panu Jaroslavu Po-
kornému za pozvání a příjemné posezení spolu s dalšími jubi-
lanty z řad sportovců při příležitosti životních jubileí. Děkuji i 
za předaný dar.

Děkuji rovněž delegaci  SPOZ  paní Janě Michálkové a Boženě 
Švábové i městu Týniště nad Orlicí za blahopřání, milý dárek a 
za příjemné chvíle společného posezení a zavzpomínání.
Milá byla i návštěva sestry Evy Jirákové, která mně blahopřála 
jménem Věrné Gardy Sokola a předala dárek i jejich velmi hez-
ké písemné blahopřání s původním znakem ČOS. Děkuji.
A děkuji také všem dobrým přátelům a známým za velký počet 
osobních gratulací i přání k mému životnímu jubileu.

Jaroslav Malý

Děkuji všem, kteří přišli k volbám do krajského zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, protože i kraj má vliv na chod naše-
ho města. Škoda jen, že volit přišlo tak málo mladých lidí.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy děkuje 
všem občanům, kteří svými hlasy podpořili naše kandidáty do 
zastupitelstva královéhradeckého kraje, a přispěly k úspěchu 
KSČM v krajských volbách. Naši kandidáti vaši důvěru nezkla-
mou.

MUDr. Jan Vaník, předseda Měst. výboru KSČM

Děkuji všem spoluobčanům, kteří v krajských volbách dali svůj 
hlas ČSSD.

Ing. Karel Janeček

PŘIŠLO DO REDAKCE

Vážený pane řediteli!
Na vašem včerejším senzačním koncertě jsem si mimo 
jiné uvědomila, jak příjemně se mně s mTbb stárne!!
Já ty Vaše kluky (teda sorry - dnes už chlapy) skoro všech-
ny učila a dneska jsem  na to strašně pyšná, že se nám v 
Týništi narodila a neustále  se zdokonaluje a skvěle hraje 
a přináší obrovitánskou spoustu radosti takováto super 
kapela, kterou nám můžou závidět i Pražáci. Já to mohu 
odpovědně říci, protože do Prahy pravidelně jezdím za 
muzikou a divadlem a mám s čím srovnávat. Zrovna vče-
ra jsem si vzpomněla, že jsem vloni dala 1000 Kč za kon-
cert Glenna Millera - a že to vůůůůbec nebylo ono...
Zkrátka a dobře - Vám osobně a všem klukům velké po-
děkování za to, že tu jste, že mně pravidelně dodáváte tu 
úžasnou porci skvělé muziky .... a ať vám to ještě dlouhá 
léta vydrží!!!

Krásný den přeje Mgr. Eva Makaloušová 
P.S.  Fialové košile se mi líbily víc - zelená  trička jsou na mě moc ekolo-
gická 
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KULTURNÍ POZVÁNKY

výstavy
Sobota 3.listopadu, 7:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů 
Bobkárna
Okresní soutěžní výstava drobného zvířectva
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Sobota 10.listopadu, 8:00 – 12:00 hodin, areál chovatelů 
Bobkárna
Celostátní výstava králíků stříbřitých malých
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Sobota 17.listopadu, 7:30 – 12:00 hodin, areál chovatelů 
Bobkárna
Celostátní výstava králíků velkých světlých stříbřitých 
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

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

koncerty
Pondělí 5.listopadu, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarné-
ho oboru. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 19.listopadu, 18:00 hodin, sál ZUŠ
Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarné-
ho oboru.  Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

divadlo

45. Týnišťský divadelní podzim

Pátek 2.listopadu, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu
UCHO
Divadelní zpracování slavného filmu Karka Kachyni. Pro diva-
delní prkna upravila Lenka Procházková. Hrají herci DS Triarius 
Česká Třebová.
Režie: Josef Jan Kopecký
Začátek Představení je v 19,30 hodin.
Cena: 80,-Kč

Pátek 9.listopadu, 19:30 hodin, divadelní sál kulturního domu
AMANT
V divadelní komedii Pavla Němce se představí herci DS J.N.Ště-
pánka Chrudim. Maminky to s námi vždycky myslí dobře! Co 
se však stane, když se snaží prostřednictvím svých dětí realizo-
vat vlastní nenaplněné ambice ...?
Režie: Karel Bříza
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Cena: 80,-Kč  

Pátek 16.listopadu, 19:30 hodin, sál kulturního domu
KLÍČE NA NEDĚLI
V komedii autora Antonína Procházky se představí herci DS 
J.K.Tyl z Meziměstí. Jak to dopadne, když si v totalitní době dva 
kamarádi prohodí na víkend své manželky a do toho přijede 
tchýně a valutová tetička?
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Cena: 80,-Kč 

Neděle 18.listopadu, 15:00 hodin, sál kulturního domu
KRÁKORÁNÍ NA KRÁKORCE ANEB JAK SE LÉČÍ STRAŠIDLA
Velice milá pohádka o nemocných strašidlech plná krásných 
písniček.Hrají herci DS Na Tahu z Červeného Kostelce. 
Autor a režie: Vlastimil Klepáček
Začátek představení je v 15,00 hodin.
Cena: 40,-Kč 

Pátek 23. listopadu, 19:30 hodin, sál kulturního domu 
„VRAŽDÍCÍ BŘITVA“ (repríza)
V komiksově laděném detektivním příběhu ze současnosti se 
Vám představí herci domácí divadelní skupiny TEMNO.
Režie:  Eva Drábková.
Začátek představení je v 19,30 hodin.                 
Cena: 80,-Kč

Pátek 30.listopadu a sobota 1.prosince, 19:30 hodin, 
sál kulturního domu 
CHARLEYOVA TETA (1. a 2. premiéra)
V divadelní komedii Brandona Thomase se představí herci do-
mácího souboru Jirásek. Dva kamarádi se dvoří svým slečnám 
a třetí jim pomáhá převlečen za tetu jednoho z nich. Co se sta-
ne, když dorazí skutečná zámožná tetička z Brazílie?
Režie: Jan Bohatý
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Cena: 100,-Kč 

jiné akce
Sobota 3.listopadu, 9:00 hodin, malý sál kulturního domu
PARNAS
13.ročník literární soutěže amatérských autorů z celé 
republiky. Tento den proběhne slavnostní vyhlášení a čtení 
vítězných prací. 

Neděle 4.listopadu, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Během měsíce listopadu proběhne v Kulturním centru v Týništi nad Orlicí posezení a přátelská 
diskuze s týnišťským rodákem, divadelním režisérem a uměleckým šéfem hradeckého Klicpero-
va divadla Davidem Drábkem. Spolu s ním přijede i známá divadelní a televizní herečka Pavla 
Tomicová. Termín vedení KC upřesní.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Týniště nad Orlicí
dětské oddělení pořádá

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 2012
je za dveřmi!

1. prosince 2012 se uskuteční ve veřejných knihovnách DEN 
PRO DĚTSKOU KNIHU. Je věnován propagaci knih pro děti, 
čtení a také prodeji knih. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, 
je vhodné myslet na knihu jako dárek. Proto se i naše knihovna 
připojila k této záslužné akci a nabízí vám jen krátký přehled 
toho, co se u nás v sobotu dopoledne bude dít.

A kdy jindy, než před Vánocemi, je příjemné chvíli se zastavit, 
posedět v příjemném prostředí
se šálkem horkého čaje a prvními vánočními mlskami, před 
sebou rozevřenou knihu
a třeba i vyprávět dětem jaké to bylo, jaké to je, jaké to snad i 
bude.....

Proto přijďte k nám a chvíli poseďte. S námi, ale hlavně s těmi 

malými, kteří chtějí naslouchat, kteří chtějí společně s námi za-
stavit čas a projít se vzpomínkami....  

Doba konání: sobota od 9.00 do 12.00 hodin

Předvánoční knižní ochutnávka:

prodejní burza vyřazených dětských knih, prodej nových knih 
nakladatelství Thovt, ukázka nových dětských knížek spojená 
se čtením, výstava knih o vánočních zvycích, Vánocích, čer-
tech a andělech výstava dětských ilustrací, soutěž „Dopiš po-
hádku“.

Divadélko v kufru
Luštěnky a hádanky

Test znalostí pro starší děti
  a 

hlavně čtení, čtení a čtení ...

Srdečně vás zve kolektiv Městské knihovny v Týništi nad Orlicí

Ptali jsme se p. režisérky Evy Drábkové, proč právě Bu-
dislav?
„Budislav je rodištěm mého tatínka, ale sahají sem nejen ko-
řeny rodinné, ale i ty divadelní, protože taťka tu v roce 1918 
dostal od pana řídícího svoji první divadelní roli.“

Na co jste se s TEMNEM v Budislavi soustředili?
„Proběhlo tu první seznámení s novou hrou a pohybová pří-
prava.“

Více neprozradíš?
„Snad jen, že se jedná o text z pera mého syna Davida.“

Čím dále žije TEMNO?
„Divadelními zájezdy (např. Česká Skalice, Borohrádek, Me-
ziměstí ...); Břitvu budeme také hrát v rámci TDP a v prosinci 
oprášíme „Vrány“ pro představení v Albrechticích n.Orl.“

Libor Stolín, ředitel KC Týniště nad Orlicí

DIVADELNÍ SOUBOR TEMNO

Divadelní soubor Temno z Týniště nad Orlicí připravuje každý 
rok pro své fanoušky a diváky novou divadelní hru. A to platí 
i letos. Ochotníci se sjeli v Budislavi u Litomyšle, aby spolu se 
svou režisérkou Evou Drábkovou začali zkoušet novou hru. A 
bude to znovu velká podívaná. 

KULTURNÍ POZVÁNKY

kino
Čtvrtek 1.11.2012,  19 hod.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komedie, ČR, doba trvání 113 min, mládeži přístupný.
Vstupné Kč 69,- + Kč 1,- na fond české kinematografie

Čtvrtek 15.11.2012,  17,30 hod.
DOBA LEDOVÁ 4
Animovaný film, USA, doba trvání 94 min, mládeži přístupný.
Vstupné Kč 69,- + Kč 1,- na fond české kinematografie, český
dabing

Čtvrtek 29.11.2012, 19 hod.
OKRESNÍ PŘEBOR, POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Komedie, ČR, doba trvání 102 min, mládeži přístupný. 
Vstupné Kč 69,- + Kč 1,- na fond české kinematografie

Rezervace a informace na tel. č.  739 625 604 

Na prosinec připravujeme: Madagaskar 3, Svatá čtveřice
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti za měsíc
ZÁŘÍ 2012

Dne 2.9. 2012 v 00:40 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení obyvatele Týniště nad 
Orlicí, bydlícího na Mírovém 
náměstí, že je rušen hlasitou 
hudbou. Strážníky bylo na 
místě zjištěno, že důvodem je 
otevřené okno baru Murphys. 
Věc byla projednána s obslu-
hou baru a byla zjednána ná-
prava. 

Dne 3.9. 2012  v 21:30 hod. bylo přijato oznámení, že z par-
číku pod vodárenskou věží v ulici T. G. Masaryka je slyšet křik a 
hádky osob. Strážníkem byla na místě zastižena skupinka cca 
10 osob, která byla vyzvána k zachování klidu. Následně bylo 
zjištěno, že na místě se schylovalo ke rvačce a příchod strážní-
ka zamezil možným následkům.  
Dne 4.9. 2012 v 10:20 hod. byl strážník v průběhu obchůzky 
kontaktován obyvatelkou města z důvodu poškození jejího 
osobního vozidla, které má zaparkované na Mírovém náměstí 
a bylo poškozeno řidičem, který při parkování v těsné blízkosti 
nedodržel bezpečnou vzdálenost. Strážníkem byla zjištěna a 
ustanovena osoba, která kolizi vozidel způsobila. Vzhledem k 
absenci zranění některého z účastníků, škodě do 50 000 Kč a 
v neposlední řadě uznání odpovědnosti ze strany viníka si věc 
nevyžádala protokolaci ze strany Policie ČR. Strážníkem byla 
poskytnuta pomoc při vyplnění tiskopisu Záznam o dopravní 
nehodě. 
Dne 7.9. 2012 v 23:47 hod. bylo přijato oznámení o rušení 
nočního klidu ze strany skupinky osob, která se v blízkosti kaš-
ny na Mírovém náměstí hlasitě baví a hlučí. Po příjezdu hlídky 

městské policie a jejím setrvání na náměstí se skupina osob 
rozešla. 
Dne 10.9. 2012 v 21:00 hod. oznámil správce městské uby-
tovny Modrák, že pohřešují jednoho z ubytovaných, který po 
návratu z nemocnice, kde byl hospitalizován, odešel do měs-
ta a oproti svým zvyklostem se na ubytovnu nevrátil. Ve věci 
byla vyrozuměna Policie ČR. V průběhu prováděného šetření 
byl v ranních hodinách následujícího dne pohřešovaný muž 
strážníky vypátrán, přičemž bylo zjištěno, že byl na návštěvě u 
příbuzných a zde neplánovaně přespal.  
Dne 11.9. 2012 v 12:50 hod. v ulici 17. listopadu u LEFR baru 
byl odchycen volně pobíhající pes – odrostlé štěně labradora. 
Následující den se přihlásila majitelka, pes byl vydán a přestu-
pek byl vyřešen blokovou pokutou. 
Dne 15.9. 2012 v 00:50 hod. servírka z baru Montana na Míro-
vém náměstí telefonicky oznámila, že mezi hosty baru došlo k 
fyzickému konfliktu a žádá o včasný příjezd strážníků. Na místě 
bylo zjištěno, že došlo „pouze“ ke slovnímu napadení jednoho 
hosta, situace byla uklidněna a řešena domluvou. 
Dne 15.9. 2012 v 01:15 hod. byli strážníci požádáni hlídkou 
Policie ČR o pomoc při provedení zákroku v LEFR baru v ulici 
17. listopadu, kde došlo ke rvačce mezi hosty. Situace byla na 
místě společnými silami uklidněna, zraněnému účastníku kon-
fliktu bylo zajištěno lékařské ošetření. Věc šetří Policie ČR. 
Dne 19.9. 2012 v 14:30 hod. bylo přijato oznámení o pode-
zření z přestupku - zatajení nálezu mobilního telefonu Nokia 
6070. Ve věci probíhá šetření.
Dne 24.9. 2012 bylo strážníky městské policie v rámci města 
Týniště nad Orlicí a v obcích Křivice a Rašovice uskutečněno 
měření rychlosti vozidel, přičemž bylo strážníky projednáno 
do 20 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. 
Jednomu z řidičů byla naměřena rychlost 99 km/h.

Martin Štěpánek, velitel městské policie

GERIATRICKÉ CENTRUM

V Geriatrickém centru Týniště nad Orli-
cí  –  Domově pro seniory  žijí  staří  lidé. 
Někteří z nich trpí  formou demence, 
která má různé podoby.  Tito senioři za-
pomínají, nedokáží se orientovat časem 
a prostorem, jsou neklidní, nepoznávají 
své blízké a známé osoby, špatně komu-
nikují, nedokáží plně vyjádřit svá přání či 
potřeby apod.
Vzhledem k tomu, že naše zařízení je 
otevřené, občas dojde k tomu, že někte-
rý senior odejde z GC a personál to ihned 
nezjistí. Může se tedy stát, že někdy po-
tkáte starého pána nebo paní, který(á) je 
nedostatečně oblečen (a) a někam jde.... 
V případě, že se vám nebude něco na 
chování nebo vizáži tohoto seniora líbit, 
zkuste ho prosím oslovit a zeptat se, kam 
jde nebo odkud jde. Senioři, kteří odchá-
zejí z GC častěji, mají na ruce stříbrný 

řetízek s telefonním číslem do GC.  Prosí-
me vás, v těchto případech zavolejte do 
Geriatrického centra nebo na Městskou 
policii.  Velmi tím pomůžete k zajištění 
včasného návratu tohoto seniora.
V GC také žijí senioři, kteří se projevu-
jí hlasitým chováním – ve dne a ob-
čas i v noci (křičí, volají na pracovníka, 
spolubydlícího, o pomoc apod.). I přes 
upozornění  druhou  osobou si  takto 
nemocný  senior neuvědomuje, že by 
křičet neměl.   Bohužel i toto je jedním 
z projevů demence. Léčba této nemoci 
je těžká, reakce na léčbu jsou různé. U 
některého seniora má léčba pozitivní 
účinek u druhého ne.   
 V současné době je situace taková, že 
když půjdete okolo GC, možná uslyšíte 
z budovy křik, volání. V žádném případě 
nejde o nějaké násilí vůči našim klien-

tům.  Můžete zajít do geriatrického cent-
ra a promluvit s pracovníky, kteří aktuál-
ní situaci vysvětlí.
Péče o staré občany v zařízení  nebo v 
domácím prostředí  je vždy v mnoha 
ohledech náročnou a vyčerpávající čin-
ností (fyzicky i psychicky).  Ne vždy se 
podaří pečujícím osobám či pracovní-
kům v zařízení, aby starý člověk trpící 
demencí byl vždy spokojený.  Odměnou  
pro pracovníky za vynaloženou  péči  je 
i chvilková spokojenost či radost takto 
nemocného seniora.  
I přes úskalí, která péče o staré občany 
přináší, je činností pro seniory zaslouže-
nou, smysluplnou a lidsky obohacující 
pro obě strany.

Za geriatrické centrum
Petra Šimečková           



strana 9

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všech-
no jsi učinil moudře; země je plná tvých tvo-
rů.

Žalm 104,24

Mnoho lidí dnes trpí nevděkem. „Mám ná-
rok na ..., mám právo na ..., musím využít 
příležitost...“ často slýcháme od lidí, kteří 
nedovedou být vděční za to, co pro život 
dostávají – prostor, potravu, světlo, práci, 
spánek ... Nejsme my také takoví?
Žalmista nezapomíná v modlitbě Hospodi-
nu děkovat. Jak nesčetná jsou tvá díla! Kde 
by byla naše země, kde bychom byli my, 
nebýt tebe? Co by se stalo, kdybys zemi 
nesytil a ponechal všechno jen na člově-
ku, který z ní bere víc, než jí dává? Mám 
v patrnosti, že tráva a rostliny nevyrostly 
zničehonic. A tuším, že není samo sebou, 
že člověk může „dostávat chléb“ a že víno 
se rodí pro radost lidskému srdci. Dovede 
nás oblažit pomyšlení, že jsou zemští tvo-
rové tak rozmanití... Když nemáme co jíst 

(v našich končinách výjimečně), když jsme 
něčím nebo někým omezováni, kdy se ne-
můžeme věnovat tomu, co nás baví, když 
náš život poznamená napětí, bolest nebo 
strach, tehdy si uvědomíme, co pro nás 
znamenají Boží dary a jakou pro nás mají 
cenu.
Dokázat děkovat a naučit se dobrořečit, to 
člověka obohacuje a zušlechťuje. To člově-
ka usměrňuje. Kdo dovede děkovat, dove-
de také ocenit Boží dary. A kdo je dovede 
ocenit, ten je také umí užívat.
 
Modlitba:
Hospodine, děkujeme ti za náš život. Dě-
kujeme ti za všechny tvé dary, které ob-
novují tělo, povzbuzují mysl, probouzejí 
smysly, potěšují duši. Prosíme, nauč nás s 
nimi zacházet účelně. Amen.

Píseň: 
1. Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít 
tmou. To je ten, který o mně ví, který je na 

mě laskavý, je stále nade mnou.
2. Někdo mi dává denní chléb, že nemusím 
mít hlad. To je ten, který o mně ví, který je 
na mě laskavý, a chce mi pomáhat.
3. Někdo mi dává sílu též, když už jsem 
unaven. To je ten, který o mně ví, který je 
na mě laskavý, ať je noc nebo den.
4. Někdo mě vede za ruku, proto se nechci 
bát. To je ten, který o mně ví, můj dobrý 
Pán Bůh laskavý, který mě má tak rád.
Píseň č. 176 z Evangelického zpěvníku (ná-
pěv i text Luděk Rejchrt)

Srdečně zveme na bohoslužby v listopadu 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
11.11. od 10.30 hodin bohoslužby s neděl-
ní školou
25.11. od 10.30 hodin bohoslužby s neděl-
ní školou

Připravil Jaroslav Matuška

Dopoledne Odpoledne

Pondělí Hejblíci 9:30 - 10:00hod.
Herna pro miminka (1-16 měsíců) 9:30 - 11:30hod.

Angličtinka pro děti 15 - 17hod.
AJ pro dospělé od 17hod., NJ pro dospělé od 16hod.
Herna 15:00 - 18:00hod.

Úterý Rolnička I. 9:30 - 10:15hod.
Rolnička II. 10:15 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Angličtina pro děti 16:45 - 17:45hod.
Herna 16:30 - 18:00 hod.

Středa Herna 15:30 - 18:00
Flétnička I. 15:30 - 16:15hod. 
Flétnička II. 16:15 - 17:00hod. 
Barvičky 15:30 - 17:00hod. 

Čtvrtek Mimořádné akce:
Knihovna 8.11.
Tongo 22. 11.

Herna 16:00 - 18:00hod.

Pátek Znáček 10:00
Tvořílci 10:00 - 11:00hod.
Herna 9:30 - 11:30hod.

Herna 16:00 - 18:00hod.
Biblická rodina pro děti od 16hod. 

Týdenní akce MC Ratolest na měsíc listopad

Další akce v listopadu:
1.11. (Po) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Quiling
8.11. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, 
                 od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
15.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Keramika
22.11. (Čt) Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO
28.11  (St)  a 30.11. (Pá) Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků
29.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Adventní věnce

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

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483
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Vedle turisticky vyhlášených míst a loka-
lit najdeme v našem regionu také mnoho 
takových, které zůstávají stranou zájmu 
širší veřejnosti. Neupozorní nás na ně 
žádná reklama, poutače ani propagační 
materiály. Je to mnohdy dílo náhody, že 
je objevíme a poté o nich povyprávíme 
našim známým a přátelům. Takovým 

místem je například osada Studánka po-
blíž Chábor u Dobrušky. Uprostřed polí 
tu kromě několika stavení najdeme také 
kapli, křížovou cestu a studánku, bez níž 
by malebné poutní místo pod Orlickými 
horami nikdy nevzniklo. Léčivé účinky 
zdejší vody byly známy nejspíš už od 
dob osidlování tohoto kraje, ale zvýšený 

zájem o zázračnou studánku odstarto-
val až případ dobrušského sládka z roku 
1699.
Jan Tmej, řečený Karafiát, byl jednoho
dne při vaření piva náhle stižen slepo-
tou. Panna Maria jej ve snu vyzvala, aby 
v lese u Chábor vyhledal studánku a po 
tři dny si její vodou omýval nemocné 
oči. Den po dni tak Karafiát nechával na
svůj zrak působit uzdravující pramen, až 
se stalo neuvěřitelné a sládek opět uvi-
děl svět kolem sebe. Následovala další 
uzdravení nemocných, dále pak komi-
sionální ověření léčivosti vody, založení 
lázní a výstavba kaple. Celý poutní are-
ál byl na počátku 20. století doplněn o 
křížovou cestu, jejíž jednotlivá zastavení 
nesou na podstavcích vytesaná jména  
donátorů - věřících z okolních obcí.

Ačkoliv Studánka není žádné světozná-
mé poutní místo, dokáže si návštěvníka 
získat právě díky svému venkovskému 
rázu. Neboť zde platí dvojnásob – co je 
malé, to je hezké.

Text a foto: Adam Prokeš
Turistická mapa: www.mapy.cz 

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

O zázračné studánce

Francouzský večer – pod tímto názvem proběhla 28. září ve vo-
dárenské věži komorní kulturní akce pořádaná Spolkem přátel 
města Týniště nad Orlicí. Kromě provozování letního muzea a 
galerie je dalším posláním Spolku právě organizování různých 
besed, přednášek a uměleckých vystoupení.
   Myšlenka přinést do věže kousek Francie vzešla již vloni od 
dvou hudebně založených učitelek francouzského jazyka Ka-
teřiny Prokešové (violoncello) a Martiny Forejtkové (klavír), 
vystupujících pod jménem Nos Dames - Naše dámy. Přesně 
před rokem se tak mohli návštěvníci věže poprvé zaposlou-
chat nejen do známých melodií francouzských písní, ale také 
do zajímavého vyprávění o významných katedrálách Francie 
anebo o tom, jak se cestuje na kole po Provence. 
   Letošní Francouzský večer byla čistě hudební záležitost. Obě 
dámy si připravily dvanáct šansonů, z nichž jmenujme napří-

klad La Rose Gilberta Bécauda, Feuilles Mortes Yvese Montan-
da a Je l �aime à mourir Francise Cabrela. Pro zpestření nástro-
jového obsazení doprovodili dvě skladby hrou na akordeon 
Josef Vlček a na kytaru Adam Prokeš.  Do posledního místa 
zaplněné skromné prostory vodárenské věže a soustředěné 
výrazy a závěrečný srdečný potlesk posluchačů byl pro Nos 
Dames velkým zadostiučiněním, protože jak samy po předsta-
vení přiznaly: „Tréma nás trochu potrápila“. 
   Závěr vydařeného večera se odehrával na dřevěné galerii, 
kde bylo pro všechny připraveno malé občerstvení v podobě 
ochutnávky francouzských vín, sýrů a paštik. Takový tedy byl 
sváteční večer v týnišťské věži.
-šm-                  
Fotografie z Francouzského večera naleznete na zadní straně
obálky.

VE VĚŽI ZNĚLY ŠANSONY
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Čtvrtek 1. 11. | 18 – 18.30 hod.
MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL 

Zveme vás na 4. ročník podvečerní akce, 
při které můžete v ulicích našeho města 
potkat strašidla všeho druhu a prožít s 
nimi malé dobrodružství. Připravili jsme 
pro vás opět dvě možnosti:
R) Rodinné putování s malými dětmi s 
lampiónky, příp. v kostýmech.
Z) Závod 2 – 5 členných hlídek v jakém-
koliv složení, předpokládá se samostat-
ný pohyb po městě.
Prezence a průběžný start všech přícho-
zích v obou kategoriích v 18 – 18.30 hod. 
u DDM. Startovné 20 Kč za osobu. Na 
všechny účastníky čekají diplomy a od-
měny. Kategorie „Z“ bude mít vyhlášení 
výsledků v pondělí o velké přestávce ve 
škole nebo individuální cestou.

Úterý 6. 11. | 17.30 - 19 hod.
TVOŘENÍČKO – INCHIES

Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo 
prarodiči, mládež nebo samotné dospě-
lé. Miniaturní koláže na malé čtverečky = 
velké dílo! Přineste si drobnosti (knoflíky, 
koření...) ve dvou barvách, další materiál 
k dispozici. Cena 40 Kč + spotřebovaný 
materiál. Doporučujeme se přihlásit pře-
dem, máme omezený počet míst.

Středa 7. 11. | 17 - 19 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA

Podvečerní dílna pro děti s rodiči, mládež 
či dospěláky. Připravte si vánoční dárky 
v mírném předstihu. S sebou: pracovní 
oblečení, 90 Kč na energii a materiál.

LISTOPADOVÉ PLETKY

Všechny dílny jsou vhodné pro děti s do-
provodem dospělého, mládež a samot-
né dospěláky. Cena každé dílny 80 Kč + 
spotřebovaný materiál.

Pátek 9. 11. 
PEDIG (18 – 21 hod.) - gondolové koše, 
velké páskové koše, létající balóny, coko-
liv jiného. Večerní tvoření pro začáteční-
ky i pokročilé. 

Sobota 10. 11. 
PEDIG (12 - 18 hod.) – nová práce nebo 
dokončování pátečních rozpletků. Zá-
klady pro úplné začátečníky, dobré rady 
pokročilým.
ENKAUSTIKA (12 – 13.30) – malování 
horkým voskem pomocí žehličky, abs-
traktní i konkrétní obrázky.

KORÁLKOVÁNÍ (13.45 – 15.45 hod.) - letos 
můžete začít včas s vánočními příprava-
mi, vyzkoušíme hvězdičky a andělíčky.

TEA BAG FOLDING (15 – 16.30) - využití 
barevných papírových sáčků od čaje ke 
skládání úžasných originálních hvěz-
diček a mandal, které se mohou využít 
jako ozdoby nebo na přání.

FIMO (16 – 18 hod.) - další možnosti prá-
ce s polymerovou hmotou. Vyzkoušíme 
Millefiori kytičku nebo další možnosti. 
Fimo bude k dispozici v mnoha odstí-
nech a veškeré pomůcky také (můžete 
si i přinést vlastní Fimo, případně lžičky 
nebo jiný materiál na potažení hmotou). 

Úterý 13. 11.  | 17.30 - 20 hod.
ÚTERNÍ PEDIG

Podvečerní dílna pro všechny zájemce 
o práci s přírodním materiálem. Vhodné 
pro začátečníky i pokročilé. Cena 50 Kč + 
spotřebovaný materiál. Přihlaste se, pro-
sím, předem.

Středa 9. 11. | 16 - 18 hod.
KERAMIKA pro děti

Připravte si u nás vánoční dárky v před-
stihu! Cena 50 Kč za materiál a energii.
Přihlaste se předem v DDM!

Úterý 20. 11. | 17:30 - 19 hod.
TVOŘENÍČKO

ADVENTNÍ KALENDÁŘE

Otevřená dílna pro děti s rodiči nebo 
prarodiči, mládež, nebo samotné dospě-
lé. K dispozici šablony, náměty, veškeré 
pomůcky. Cena 40 kČ + spotřebovaný 
materiál. S sebou: přezůvky, pracovní 
tričko, případně vlastní drobné dekora-
ce. Doporučujeme se přihlásit předem, 
máme omezený počet míst.

Připravujeme...

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ JAR-
MARK – máte-li chuť se k nám přidat se 
svými vánočními výrobky a dekoracemi, 
ozvěte se do 23. 11.!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

494 377 051, 725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

Ve zdejší vodárenské věži v uplynu-
lém měsíci proběhlo focení propa-
gačních materiálů místní bubbade-
athmetalové kapely Horror Vacui, 
která nabírá síly a ohlašuje brzké 
vydání své nové EP Compitum. 
(kol)

Čipčala – kytara    Pavel212 – bicí    
Pavel L – baskytara    Easygore 
– zpěv, growl, scream
http://bandzone.cz/horrorvacui

Foto: Gabriela Špačková

HORROR VACUI VE VĚŽI



strana 12

Křivice aneb jak to bylo před sto lety

Tak, jak tomu v životě bývá, nápady 
vznikají hodně často náhodou. A ne-
bylo tomu jinak ani v tomto případě. 
Letos v létě jsem se při své víkendové 
službě v naší věži setkal s paní Šande-
rovou, která si přišla jako běžný ná-
vštěvník prohlédnout expozici. Zapo-
vídali jsme se spolu a já jsem zjistil, že 
je z Prahy, ale že má k těmto místům 
vztah, protože její tatínek se narodil 
v Křivicích. Začala mi o něm opravdu 
se zaujetím vyprávět a já se dozvěděl, 
že jejím otcem byl Václav Kubec, zaní-
cený Křivičák, ale i polní pilot, jeden z 
prvních v československé republice, 
velmi plodný letecký spisovatel a v 
poválečném Svazu letců i člen jeho 
výboru. Jako zajímavost uvedu, že 
paní Šanderová vzpomněla i otcův 
ručně zakreslený plán Křivic (kreslil 
jej v roce 1980) po padesáti letech, 
tak jak si ho zapamatoval. Plánek je 
vybaven pořadovými čísly (nikoliv do-
movními) směrem od Týniště, včetně 
jejich obyvatel. Dýchala z toho vyprá-
vění taková příjemná lidskost. Dále 
přišla řeč i na spisovatelskou činnost 
o letectví, která je u Václava Kubce 
opravdu výrazná. A jelikož mě tento 
rozhovor o tomto velmi zajímavém 
člověku natolik zaujal a při vyslech-
nutí další informace, že napsal vzpo-
mínky na Křivice formou povídek z let 
1917-1929 (čtyři z nich byly již kdysi 
uveřejněny v některém ze Sborníčků 
Čapkova újezdního muzea), rozhodl 
jsem se po dohodě s paní Šanderovou 
povídky uceleně vydat na pokračová-
ní v našem Zpravodaji. Úvodní anotaci 
o svém otci Václavu Kubcovi, kterému 
osud předurčil velmi plodný a bohatý 
život, nechávám jeho dceři paní Šan-
derové.

Libor Koldinský
                      

Václav  K U B E C

19.9.1907 – 14.6.1989

Je to právě 105 let, kdy se v Křivicích, v 
rodině ševce Kubce narodil po dvou dce-
rách vymodlený synek Váša. Rostl jako 
správný venkovský kluk se svými dět-
skými bolístkami i lumpárničkami a teh-
dy ještě nikdo netušil, že se z něj stane 
vojenský pilot (jeden z prvních v mladé 
československé republice) a spisovatel.
Vyrůstal tak jako tisíce vesnických dětí té 
doby bez většiny technických vymože-
ností a přece se mu jeho dětství v poz-
dějších vzpomínkách jevilo jako něco 
nepřekonatelně úchvatného a vzrušu-
jícího. Tehdy mu jeho rodiště ještě nic 
neříkalo. Byl to domov, v něm máma s 
tátou, spousta kluků-kamarádů a hodně 
a hodně krásných dobrodružství. Teprve 
až po letech...
Později, když chodíval se mnou, se svou 
dcerkou, na procházky, vyprávěl mi ces-
tou pohádky, které začínaly vždycky 
stejně:
„Šel lesem malý chlapík, měl v ruce hůl, 
za ním šel pejsek......“ a já vždycky stejně 
odpovídala: „Alík a Špuntík.“ „Dobře, dě-
venko,“ odpovídal táta. „A ti dva jdou na 
Křivinu.“
Dlouho jsem této odpovědi nerozuměla. 
Až po letech jsem pochopila, že Křivina 
byl kopec jeho dětství, byly to jeho Křivi-
ce, které měl celý život tak rád.
Křivice a okolí byly středem jeho světa. 
Do obecné školy běhával do Týniště, po-
kud nemrzlo bosky, a ani ne silnicí, která 
tady tehdy ještě nebyla, ale hlubokou 
písčitou cestou.  Později chodil do měš-
ťanky v Týništi a obchodní školy v Choc-
ni, kde vlastně ukončil své vzdělání. Za-

jímavé bylo, že do měšťanky a do stejné 
třídy s ním chodil jeho kamarád i fanda 
do letectví, jako byl on, Lojzík Vašátko a 
také pozdější hrdina od Dukly, Vendelín 
Opatrný.
Po škole pracoval jako praktikant na par-
ní pile u fy Švadlena v Týništi a protože 
měl rád letadla a všechno kolem nich, 
přihlásil se do Školy pro odborný dorost 
letectva v Prostějově. V době, kdy prak-
ticky končí jeho přímé sepjetí s rodným 
krajem, začíná literárně tvořit. Nejprve 
črty a povídky převážně z leteckého ži-
vota, později letecké romány.  
Teprve později se shodou okolností kři-
vický rodák vrací po dlouhých letech 
alespoň nepřímo do svého rodiště pro-
střednictvím Čapkova újezdního muzea 
v Týništi nad Orlicí.
Koncem padesátých let si začíná dopi-
sovat s Františkem Hříšným, tehdy jed-
natelem tohoto muzea a velice dobře 
si spolu rozumějí. Jejich korespondence 
je plna krásných vzpomínek a bohužel 
končí posledním dopisem z 30. srpna 
1964. 
Právě v té době začal Václav Kubec psát 
krátké vzpomínky na své dětství a mládí 
v Křivicích, z nichž některé byly uveřej-
něny později v tehdy vydávaných Sbor-
níčcích.
Na další písemnou spolupráci s Čapko-
vým muzeem navazuje Václav Kubec s 
Ing. Zelenkou a ta trvá s přestávkami až 
do Zelenkovy smrti.
Dokonce na jaře r. 1969 byly v Týništi na 
pořádané výstavě s tématem Týniště v 
knihách vystaveny některé otcovy knihy, 
které v r. 1958 věnoval muzeu prostřed-
nictvím Fr. Hříšného.
Je toho hodně na co Vašík Kubců, ševců 
kluk z Křivic, vzpomínal a čím byl starší, 
tím vzpomínal víc. Vždyť i jednu povídku 
ze své knihy Devět bouřlivých dnů věno-
val svému rodnému kraji.
Slovy, kterými končil jeden dopis Ing. 
Zelenkovi: „...nepokládám se za nic jiné-
ho, než za docela obyčejného Křivičá-
ka, který snad, řekněme, trochu vybočil 
svým životem z té malé, ale mnou milo-
vané vesnice...“ Václav Kubec dokázal, že 
byl opravdu díky celému svému životu, i 
když si to nechtěl připustit, výjimečný. 

Na svého otce vzpomínala v létě 2012
dcera Helena Šanderová-Kubcová

Užitečná náhoda
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Vzpomínky z mládí většinou zůstávají po celý život svěží. Snad 
je to tím, že člověk podléhá nostalgii tím silněji, čím déle je 
z domova. Úseky života, prožitého o mnoho později a daleko 
intenzivněji, často vypadnou z paměti nebo se jen těžko vyba-
vují, mládí však zůstává ve vzpomínkách stále jasné a živé.
Moje Křivice pro mne mají stále zvláštní kouzlo. Ne Křivice 
dnešní, mezi jejímiž obyvateli bych se nyní jistě velmi těžko 
orientoval, ale ty, v nichž jsem se narodil a žil až do odchodu 
do vojenské pilotní školy v roce 1926. 
Kdysi jsme slýchávali či četli o robotě, formanech, loupežnících 
a zbojnících a všem tom, co prožívali naši dědové a pradědo-
vé a připadalo nám to jako pohádka. A věřím tomu, že dnešní 
mladá křivická generace by už pokládala za směšné to, co nás, 
tehdejší křivické kluky před první světovou válkou vzrušovalo.
Na motocyklu jako na zázraku přijel k nám tenkrát na vesni-
ci poprvé jakýsi Týnišťák (tuším, že to byl správce elektrárny) 
a my za tou smrdící potvorou značky PUCH běhali po celých 
Křivicích. Ještě dnes dobře vidím toho „hrdinu“ s velikými ru-

kavicemi, kuklou, brýlemi a vlající šálou, jak běží podle PUCHU, 
potom na něj skočí a uhání šílenou rychlostí 20 km v hodině 
po prašné cestě k Týništi.
První automobil jsem viděl asi v deseti letech, ve čtrnácti jsem 
si poprvé sáhl na psací stroj a asi v té době jsem si s bušícím 
srdcem a třesoucí se rukou zatelefonoval. Zuby v Křivicích – 
všem i mně – trhal kovář Mráz. Jediným rychlejším dopravním 
prostředkem u nás bylo několik jízdních kol, které měli samo-
zřejmě jen sedláci. Svítilo se třílinkovými petrolejkami, jen v 
parádních světnicích byly větší pětilinkové, protože elektrika 
byla do naší vesnice zavedena až těsně po válce. Ovšem ještě 
velmi dobře pamatuji na dědu Divišova, který v létě dělal ze 
zvlášť vybraných polen louče pro svícení na zimu.
A při tom všem pokládám své křivické mládí za něco neuvěři-
telně úchvatného.
Pro partu kluků z Drah byly Klučoviny, Zálučí, Mlaka, Borky i 
Bažantnice celým kouzelným světem a jeho vrcholem Křivina s 
prvními podléškami, zmijemi i ježky. V létě jsme chodili chytat 
sysly do ok, v zimě se klouzali na „družstevňáku“ nebo jezdili 
na jediné brusli přivázané provázky k botě.
Uplynul čas, generace se vyměnily. Mnohdy v noci přemýšlím 
a hraji zvláštní hru. Probírám křivická stavení jedno po druhém 
a tu si teprve uvědomuji, že se jména jednou, dvakrát i třikrát 
vyměnila a že snad už tři čtvrtiny dnešních Křivic neznám. Kdo 
by z nynějších křivických školáků věděl, kde bydleli Raškovi, 
Černí, Vaněčkovi, Voborníkovi, Vidrmovi, Dusbabovi, Trojanovi, 
Otčenáškovi a další a další? Ale po nich mizí z Křivic i jména 
další generace jako Cvejn, Tošovský, Zaňka, Charvát, Pluhař, 
Kubec...

Na další povídku se můžete těšit v prosincovém Zpravodaji

RODNÉ KŘIVICE

V říjnovém čísle Zpravodaje města Týniš-
tě nad Orlicí je fotografie s opravovanou
střechou základní školy. Pozorný čtenář 
si možná všiml, že na zrekonstruované 
střeše nad druhým stupněm školy chybí 
dřevěná nástavba – školní hvězdárna.
Na školní hvězdárnu jsem chodil od roku 
1978, kdy zde vedl astronomický krou-
žek Jan Podzimek. Pamatuji si ještě dnes 
pocity při prvním otevření tajemných 
dveří s cedulkou HVĚZDÁRNA. Za těmi-
to dveřmi na konci schodiště nás čekalo 
skladiště všeho možného. Po vyklizení 
a vymalování jsme měli pozorovatelnu. 
Jan Podzimek vypůjčil z hradecké hvěz-
dárny stativ a od té doby jsme začali 
pozorovat okénky dalekohledem Somet 
25x 100. Později pan Podzimek zajistil 
zhotovení plechové odsuvné střechy na 
naší pozorovatelně. Učni z Elitexu vyro-
bili výsuvný stojan a my mohli pozorovat 
oblohu bez omezení. Pravidelně jsme 
sledovali a zakreslovali sluneční skvrny, 
Měsíc a planety naší sluneční soustavy. 

Za příznivých podmínek jsme hledali 
známé hvězdokupy, mlhoviny, sousední 
galaxie. O některých našich pozorová-
ních se též psalo ve školním časopise Re-

flektor. Z hradecké a úpické hvězdárny
jsme dostávali efemeridy – informace, 
kde můžeme pozorovat jasnější komety. 
Někteří z nás jezdili na Astronomické ex-
pedice do Úpice, kde jsme mohli pozoro-
vat meteory, zákrytové proměnné hvěz-
dy, nebo fotografovat zajímavé objekty 
noční oblohy profesionální technikou. 
Naším společným a asi nejzajímavějším 
pozorováním mimo různá zatmění Mě-

síce, Slunce či hledání komet, byla pěkná 
polární záře pozorovaná 17.11.1989.
Počátkem devadesátých let nastal útlum 
činnosti astronomického kroužku. Z řad 
žáků školy nebyl žádný zájem o práci v 
kroužku. Někteří z nás stále ještě pozo-
rují hvězdné nebe třeba i vlastnoručně 
vyrobenými dalekohledy. V letošním 
roce jsme opětovně pozorovali poměr-
ně vzácný úkaz - zákryt Slunce Venuší.
Zub času velmi silně pracoval i na dře-
věné konstrukci hvězdárny. Je až s po-
divem, jak dlouho odolávala nepřízni 
počasí. Některá okna držela pohroma-
dě opravdu jen silou vůle. 17. září 2012 
jsem šel okolo školy a ze zvyku zvedl oči 
nahoru – hvězdárna byla ten den snese-
na a střecha zarovnána. Zbylo pár foto-
grafií a mnoho krásných vzpomínek na
společná pozorování.

Bopta

ŠKOLNÍ HVĚZDÁRNA
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Rtuť teploměru odmítá šplhat směrem vzhůru k příjemným letním 
teplotám. A tak hledám místečko u roztopeného krbu, kde s hrnkem 
voňavého skořicového čaje vyháním z těla podzimní chlad a prohlí-
žím fotky z vydařených akcí letošního léta.  Na jedné z nich se smějí 
děti zdejší základní školy. Vydali se totiž po stopách místních straši-
del a duchů, kteří mají co dočinění s vodou. 
Cesta je vedla od bájného týnišťského dubu, kde sídlí Dubový muží-
ček, kolem říčky Alby až do vodárenské věže. Ta se stala místem za-
slouženého odpočinku vodních strašidýlek a starého ducha Adlera, 
pomocníka týnišťských vorařů. A že je tento duch vskutku dobrák 
od kosti, poznaly děti nejen podle přečtené legendy, ale zvláště pak 
podle staré truhličky plné sladkého překvapení. Schovaná byla až v 
nejvyšším patře a dostat se k ní vyžadovalo nutnou dávku odvahy a 
statečnosti. Vy nevěříte, že to všechny děti dokázaly?  To víte, že ano!  
Za trpělivé pomoci dobrovolníků ze Spolku přátel města Týniště to 
šlo skoro samo. A moc se jim tam líbilo.
Inu, Adler si umí dobře vybrat své kumpány! O klid a pořádek se mu 
starají lidé se srdcem na pravém místě, kteří umějí přiložit ruku k 
dílu a věnují svůj volný čas zajímavému kulturnímu dění ve městě. 
A strašidla mají dovoleno strašit jen v noci! Však se přijďte sami pře-
svědčit.

Petra Ptáčková, učitelka ZŠ Týniště nad Orlicí

DĚTI VE STRAŠIDELNÉ VĚŽI

Richard III. - zdánlivě divadelní klasika 
Williama Shakespeara. David Drábek 
tuhle kontroverzní postavu anglických 
dějin pojal po svém. Snad jako první si 
risknul obsadit postavu Richarda ženou 
a v kontrastu tehdejší doby se nebál 
pojmenovat problémy současné společ-
nosti.  Richard III., hra Davida Drábka na 
motivy Williama Shakespeara, je fantas-
tické představení plné překvapení a mo-
mentů, které nutí k přemýšlení. 

Žába, která vtipně glosuje děj. Pták, 
který na scénu zhlíží se sarkastickým 
nadhledem a kůň, který pobaví už jen 
svým vzhledem. Baví mě o představení 
přemýšlet. Už jen tím, že autor záměrně 
mění jméno postavy sira Buckhingha-
ma s fotbalistou Davidem Beckhamem, 
vojenští generálové nosí jméno fotba-
lových reprezentantů Anglie, při po-
pravách hraje hymna Ligy mistrů a král 
Richard, který troubí na vuvuzelu nebo 

jí, fotbalovými fanoušky oblíbenou, klo-
básu. V Anglii je možné všechno, sirem 
se může stát kdejaký fotbalista a místo 
opravdových hrdinů Angličané opěvují 
sportovce. Nemluvě o tom, že ke koru-
novaci Richarda zpívá Freddie Mercury. 
Nemusím být divadelní kritik, abych po-
chopil, že David Drábek upozorňuje na 
lidskou hloupost a pokrytectví. A to v 15. 
století stejně jako dnes. 

David Drábek je kontroverzní autor, kte-
rý v každém případě rozděluje kritiky 
i diváky na dvě skupiny. Jedni ho milu-
jí, jiní mu nemohou přijít na jméno. Já 
Davida obdivuji, už jen pro jeho odva-
hu dát prostřednictvím divadla najevo 
svůj vlastní názor, třeba na aktuální po-
litickou situaci. Divadelní hra je skvělý 
způsob jak vyjádřit své názory, a to i ve 
chvíli, kdy mohou znamenat, zvláště v 
Týništi, takřka politickou sebevraždu. 

Budu se opakovat, ale znovu říkám, že 
Týniště může být na Davida Drábka hrdé. 
A mělo by být, protože David Drábek na 
své Týniště hrdý je. 

Jan Dušek

DAVID DRÁBEK A JEHO NOVÁ HRA

www.klicperovodivadlo.cz
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V sobotu 15.9.2012 proběhl XVII. ročník národní 
nesoutěžní přehlídky mažoretkových skupin MA-
ŽORETKY 2012, který se uskutečnil v rámci Králo-
vehradeckých krajských dožínek. Na malém pódiu 
před hlavním vchodem (bránou borců) Všespor-
tovního stadionu v Hradci Králové-Malšovicích se 
shromáždilo 22 mažoretkových skupin z hradecké-
ho kraje.

Počasí se odpoledne moc nevydařilo. Týnky měly 
sraz na místě přehlídky ve 12 h.  Mohli jsme vidět 
další děvčata, jaké mají krásné kostýmy, a hodno-
tit. Našim Týnkám to samozřejmě „slušelo nejvíce“. 
Řazení do slavnostního průvodu a začátek přehlíd-
ky byl ve 13 h. Sešlo se 22 mažoretkových skupin 
a naše Týnky se předvedly téměř až na závěr celé 
přehlídky. 

Renata Brandejsová

TÝNKY NA DOŽÍNKÁCH

Byl začátek září. Čerstvě skonči-
ly prázdniny a my už přemýšleli 
nad tím, jak začne všechno mě-
nit barvu, bude pršet a bude 
zima ... Z ne zrovna veselých 
myšlenek nás vytrhla zpráva, 
která hlásila, že 9. září se bude 
konat Sportovní den. Všichni 
ať naladí své tělo k pohybu a 
přijdou v určený den na místní 
fotbalové hřiště. To byla paneč-
ku záchrana v pravý čas.
Účast byla hojná, což jen na-
svědčovalo tomu, že se raději 
společně bavíme a soutěží-
me, než abychom se utápěli v 
truchlivých myšlenkách. Děti 
přišly natěšené a musím při-
znat, že i my rodiče jsme oče-
kávali dobrou zábavu, která na 
sebe nenechala čekat.

Pořadatelé si na nás přichysta-
li role toaletních papírů, aby-
chom názorně předvedli, jak 
se umíme pořádně zachumlat 
a zabalit, aby na nás zima ne-
mohla.

Někomu to možná nestačilo a 
tak jsme se přemístili k zahříva-
címu běhu - maminky vyfaso-
valy do jedné ruky dětské ko-
čárky, do druhé ruky svoje děti 
a musely s nimi přeběhnout 
šířku fotbalového hřiště. Aby 
to tatínkům nebylo líto, násle-
dovali je a s dětmi, tentokráte 
většinou za krkem, přeběhli 
stejnou trasu také. Doběhli 

všichni, nutno podotknout, že 
kondička by u nás v Křivicích 
byla. A pro potvrzení že nešlo o 
náhodu, absolvovali jsme ještě 
společně s dětmi překážkovou 
dráhu. Jedním směrem běžely 
děti, druhým směrem pak zpět 
jejich rodičové. Bavili se oprav-
du všichni. Pro děti byla nejlep-
ší disciplína průlez tunelem, 
rodičům se zase moc zamlou-
valo přelézání štaflí - nejeden
rodič zavrávoral, ale nikdo neu-
stoupil. Na závěr pro ty nejvíce 

zdatné a pohybuchtivé zahájil 
náš „zdravotnický dozor“ fotba-
lové utkání. Tatínkové se s dět-
mi pořádně vyběhali a všem 
nám bylo fajn. Sladkosti jako 
odměna a diplom pro každé 
dítko na památku byly už jen 
příjemným zakončením krás-
ného nedělního odpoledne.
Za uspořádání této akce děku-

jeme maminkám Simoně Pe-
chové a Jitce Dlabalové. Nutno 
také poděkovat Mateřskému 
centru Ratolest v Týništi nad 
Orlicí, které bylo tak laskavé a 
zapůjčilo nám do Křivic nějaké 
náčiní ke sportovním disciplí-
nám.

A když už jsme se s tím pod-
zimním počasím smířili a začali 
si ho užívat, tak na znamení, že 
nás ve hrách těžko něco zasta-
ví, uspořádali jsme si dne 30. 

září opět na místním fotbalo-
vém hřišti Drakiádu. Sešli se ro-
diče s dětmi, které se nemohly 
dočkat, až své draky vypustí 
k obloze. Kdo si pamatuje na 
tento nedělní den, musí podo-
tknout, že ani nefoukal vítr a 
přeci ... vida naše krásné mnoh-
dy doma vlastnoručně vyrobe-
né draky a touhu dětí pustit své 

výtvory k obloze, lehký vánek z 
Křiviny, který k nám poslala víla 
Duhovka, povznesl draky vzhů-
ru. Pravda, většinou tatínkové 
museli docela dost popoběh-
nout, než papíroví kamarádi 
vystoupali vzhůru, ale pak to 
stálo za to. A větší děti nezůstá-
valy pozadu a také s radostí po-
bíhaly po hřišti, aby dostaly své 
draky nahoru. Povedlo se všem 
a bylo se na co dívat.

Pořadatelky ocenily doma vy-
robené draky, uspořádaly pro 
děti spoustu her, v zastoupení 
například zmíním prokuso-
vání se posvícenskými koláči 
ke zlaté odměně, skládaly se 
básničky a jiné další. Drakiádu 
jsme spojili s oslavou posvíce-
ní, které bylo několik dní poté a 
bylo to jako vždy prostě super. 
Na památku si děti odnášely 
vyrobené dráčkovské odznaky, 
dračí zápichy pro podzimní vý-
zdobu a také plyšové hračky.
Děkujeme tímto Ivě Kaucké a 
Lijce Kolajové za uspořádání 
stylové zábavy, které se opět 
účastnila spousta lidiček a my 
jsme za to upřímně rádi.

Naše díky patří též fotbalistům 
z Křivic, kteří nám umožnili 
vstup na fotbalové hřiště a v 
obou případech nám zajistili 
zázemí i občerstvení.

Jitka Mašková

JAK JSME SE V KŘIVICÍCH LOUČILI S LÉTEM
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Co je osobní asistence? Jistě se shodneme, 
že pro mnohé z nás je osobní asistence stá-
le tak trochu neznámým pojmem. Osobní 
asistence je název pro službu, která pomá-
há těm, kteří se chtějí nebo potřebují za-
členit zpět do společnosti a zároveň zůstat 
ve svém domácím prostředí. Možná vás 
překvapí, že to není nová služby a zájem 
o ni mezi lidmi roste. Pojďme se tedy nyní 
společně podívat za těmi, kteří již tuto 
službu několik let využívají... 

Připravit jídlo, zajít si na záchod, vyměnit 
inkontinenční plenu, večer se osprchovat, 
zajít si na nákup – je toho hodně, s čím 
jednašedesátiletý František potřebuje po-
moci. Pan František je kvadruplegik, usaze-
ný na vozíku s jen částečně pohyblivýma 
rukama je od narození odkázaný na péči 
okolí. Po smrti otce, který se o něj staral, 
stál pan František na rozcestí – má se po-
kusit žít sám, nebo odejít do zařízení? Přálo 
mu štěstí a zvítězila první varianta. Ve svém 
bytě ubytoval nové spolubydlící, kteří mu 
za snížený nájem ráno a večer pomáhají s 
nutnými věcmi. Co ale přes den, když jsou 
spolubydlící v práci? Kromě štěstí stojí při 
panu Františkovi i osobní asistent Marek z 
občanského sdružení Hewer, které osobní 
asistenci zajišťuje. A proto i díky Markovi 
může pan František zůstat v bytě, který 
důvěrně zná a kde strávil většinu života. A 
stráví i jeho zbytek, jak doufá.

Asistent Marek přichází za panem Františ-
kem od pondělí do čtvrtka vždy kolem po-
ledne, připraví mu dovezený oběd, zajde 
nakoupit, pomůže se vším, s čím je třeba. 
Především ale s panem Františkem tráví 
čas, povídá si s ním, poslouchá ho. Odchází 
zpravidla kolem čtvrté hodiny, kdy se vrací 

spolubydlící a pan František má o společ-
nost i péči postaráno.

Vztah asistenta Marka a pana Františka 
není ale ohraničený jen konkrétními dny a 
čtyřhodinovým intervalem. Po společných 
osmi letech doprovází Marek pana Fran-
tiška i na každoroční dovolenou nebo na 
chalupu v Podkrkonoší. Asistent Marek je 
tak i Františkův nejbližší přítel. 

 Marek je jedním z asi 150 asistentů občan-
ského sdružení Hewer, které začalo posky-
tovat asistenční služby v roce 1997. Tehdy 
si služby jeho asistentů objednalo sedm 
lidí. Postupem času se zájem o služby 
osobní asistence zvyšoval a vloni si služby 
asistentů Heweru objednalo už 232 lidí. 
Občanské sdružení Hewer působí v Praze, 
Brně, Pardubicích, Plzni, Hradci Králové a 
své služby rozšiřuje do dalších měst Čech 
a Moravy

 Osobní asistence tedy není jen trochu jiná 
pečovatelská služba. Zatímco pečovatel-
ská služba nabízí přesně vymezené úkony, 
asistent se na dobu, kterou se svým klien-
tem stráví, stává jeho partnerem a často 
doslova očima, ušima, rukama či nohama 
klienta a pomáhá mu žít jeho život tak kva-
litně, jak to jen jde.

Velkou výhodou osobní asistence je to, 
že nabízí všestrannou pomoc a podporu 
v bytě klienta, který často i přes závažný 
handicap, nemusí opouštět svůj domov.

Pan Ignác, vědec, veterán druhé světové 
války, trpí Parkinsonovou nemocí a je už 
několik let prakticky upoután na lůžko či 
křeslo. Jeho manželka Anna by péči o své-

ho manžela fyzicky neunesla. „Třeba jen 
zvednout Ignáce z křesla a pomoci mu na 
malou procházku po pokoji, to chce po-
řádnou sílu,“ říká paní Anna. Každý den 
proto odpoledne přichází z Heweru osob-
ní asistent Petr, který paní Anně ulehčuje 
péči o manžela – drobnými domácími 
pracemi, při manželově hygieně, tím, že 
si paní Anna může na chvíli odpočinout a 
načerpat nové síly. Anebo právě procház-
kou kolem dokola pokoje. „Chytněte se mě 
za ruce a pomalu se budeme zvedat,“ říká 
asistent Petr, když pomáhá panu Ignácovi 
vstát z hlubokého křesla. Spolu pak malý-
mi krůčky dojdou k oknu, z něhož je výhled 
na celou Prahu, a po malé přestávce míří 
zpátky do křesla. Pan Ignác se s asistento-
vou pomocí opatrně usadí. „Někdy se nám 
podaří dojít i na lodžii a občas dokonce i na 
chvíli před dům,“ popisuje paní Anna drob-
né každodenní úspěchy. 

Největší úspěch ale je, že pan Ignác stráví 
podzim života spolu s manželkou ve svém 
bytě, obklopeni knihami a fotkami vnou-
čat. „Nějaké lůžkové zařízení by mohlo být 
i velmi dobře vybavené, ale doma je doma, 
že“, obrací se paní Anna na manžela, který 
souhlasně a spokojeně pokyvuje. Bez asis-
tenta Petra, který sedí opodál, by to ale šlo 
jen stěží...

Také potřebujete nějakou dobrou duši, 
která vám pomůže zůstat ve vašem do-
mácím prostředí? Máte zájem o osobní 
asistenci? Pokud ano, obraťte se přímo na 
pracovníky Heweru (telefon: 736 505 553, 
e-mail: hradecko@pecovatel.cz, webová 
stránka: www.pecovatel.cz), kteří vám rádi 
poskytnou více informací o službách osob-
ní asistence sdružení Hewer.

OSOBNÍ ASISTENCE
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„Vzděláváním k pestřejšímu životu.“
 
Dovolte, abychom vám touto cestou 
nabídli účast na aktivitách již 7. ročníku 
Týdne vzdělávání dospělých 2012 (dále 
jen TVD) v Královéhradeckém kraji, který 
se letos uskuteční ve dnech 12. - 16. lis-
topadu 2012.

V rámci TVD je připraven zajímavý pro-
gram pro občany všech věkových kate-
gorií, ať jsou zaměstnaní, či nezaměst-
naní. Pokud máte chuť se vzdělávat, učit 
se novým věcem nebo něco nového se 
dozvědět, pak si můžete v tomto období 
zpříjemnit den zajímavou akcí – před-
náškou, ukázkovou hodinou kurzu či se-
minářem. Většinou se tyto akce uskuteč-
ní ve vlastních prostorách jednotlivých 
institucí a některé proběhnou i na úřadu 
práce. Účast na všech akcích je stejně 
jako vloni zcela zdarma! 
Programu se i v letošním roce budou 
účastnit různá kulturní a sportovní za-
řízení, střední školy, občanská sdružení, 
dům dětí a mládeže, pedagogicko-psy-

chologická poradna a soukromé vzdělá-
vací firmy. Z jejich nabídky vznikl pestrý
program, v rámci kterého se můžeme 
těšit na ochutnávky kurzů práce s PC, 
práce s PC pro seniory, ukázkové hodiny 
jazykových kurzů, dny otevřených dveří 
(např. v budově Hasičského záchranné-
ho sboru v Rychnově nad Kněžnou), ale 
i cestopisné a odborné přednášky, spor-
tovní aktivity zaměřené na cvičení pro 
maminky s dětmi, na powerjógu, ukáz-
kové hodiny práce s CAD/CAM atd. 
V rámci TVD se představí i Kontaktní pra-
coviště Úřadu práce České republiky v 
Rychnově nad Kněžnou. Pro veřejnost 
bude připraven den otevřených dveří 
na Informačně poradenském středisku, 
různé besedy, zaměřené např. na podni-
kání nebo informace k S-kartám, beseda 
o novinkách a změnách v dopravních 
předpisech, ale i praktické semináře, 
např. make up pro každou ženu, ukázky 
aranžování květin apod.

Program TVD je již kompletní a v tištěné 
podobě je k dispozici na úřadu práce, 

nebo je přístupný na http://www.kr-kra-
lovehradecky.cz/ Na počátku listopadu 
bude také zveřejněn na plakátovacích 
plochách obcí a měst. 

Sledujte tato místa pozorně, ať vám něco 
zajímavého neuteče! A v případě dotazů 
nás neváhejte kontaktovat:

Kontaktní osoby pro KoP Úřadu práce 
ČR v Rychnově nad Kněžnou:

Mgr. Libuše Sychrová, 
e-mail: libuse.sychrova@rk.mpsv.cz
telefon: 950 159 322

Mgr. Naďa Martincová, 
e-mail: nadezda.martincova@rk.mpsv.cz  
telefon: 950 159 431

Všichni jste srdečně zváni.

Těší se na vás pracovnice poradenství 
KoP Úřadu práce ČR v Rychnově nad 
Kněžnou

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
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OBRAZEM: Sportovní den v Křivicích



FRANCOUZSKÝ VEČER VE VĚŽI

ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí. Adresa redakce : Tyršovo náměstí 478, IČO 42886139, 517 21  Týniště nad Orlicí . Telefon :  494 337 330, fax : 494371029, E-mail : cizkova@tyniste.
cz. Šéfredaktor : Libor Koldinský, mobil 603 450 213, E-mail : bohae@seznam.cz. Redakční rada : Petra Čížková, Libor Stolín, Jan Dušek. Technická příprava a 
sazba: Jan Dušek. Objednávka inzerce přímo v Kulturním centru nebo na tel. 775 102 260, popř. na  libor.stolin@seznam.cz . Příspěvky včetně fotografií v dob-
rém rozlišení zasílejte v elektronické podobě na adresu bohae@seznam.cz  pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne 
každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za 
obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení 
vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 
11923. Tisk : AG TYP Kostelec nad Orlicí. Náklad 650 výtisků. Foto na titulní straně: LIBOR KOLDINSKÝ


