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Pondělí 14.1. ZVONEK Z PEDIGU
16.30 - 18.30 Z úžasného materiálu si odneste na závěr zvonek s rolničkou. Pro děti 

od 12 let, mládež a dospělé. Vstupné 40,- Kč

Pondělí 21.1. TEXTILNÍ RADOVÁNKY
16.30 - 18.30 Další z dílen, kde si můžete známými i novými technikami ozdobit 

bavlněná trička, ubrus nebo prostírání. Na barvě nezáleží. Trička 
mohou být i starší, batikovaná nebo sepraná, nová trička raději 
předem vyperte. Vstupné 30,- Kč

Pondělí 28.1. SÁDROVÁ MOZAIKA
16.30 - 18.30 Malá sádrová rozcvička, objevení báječného materiálu, barvení, 

škrábání a příprava mozaiky z dlaždiček. S sebou: 1 kg sádry, 20,- Kč.

Pøipravujeme na únor�
ZÁJEZDY NA HORY-  pátek 1.2., o jarních prázdninách 4. a 5.2.                                      
JARNÍ PRÁZDNINY - hory, plavání a další akce.

Naďa Pojezdalová
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Mateøské centrum Ratolest 

                       naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici       

Program MC Ratolest na mìsíc leden

Nabízíme tyto zájmové kroužky pro malé děti s rodiči:

ANGLIČTINKA - jazykový kroužek pro děti ve věku 5-7 let, p. Richterová
BARVIČKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 2-4 let, p. Vondráčková
PASTELKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 4-7 let, p. Vondráčková
ROLNIČKA - kroužek zpívání pro děti ve věku 2-3 roky, p. Guldánová
ANGLIČTINA - anglická konverzace pro maminky na MD, p. Petrencová
NĚMČINA - kroužek němčiny pro maminky na MD, p. Maryšková
KERAMIKA - 1x měsíčně pro děti a večer pro maminky, p. Palgutová

Pravidelný týdenní program:

Dopoledne                              Odpoledne
Po         -                                      16.00-18.00 h  HERNA
                                                          16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
Út 9:30 - 11:00 h HERNA 
                      pro nejmenší
St 9.30-10.15 h   ROLNIČKA    16.00-18.00 h  HERNA
                                                           16.00-16.45 h  BARVIČKY
                                                           17:15-18:00 h ANGLIČTINA pro maminky
Čt                                                 15.30-16.15 h  ANGLIČTINKA I.
                                                           16.15-17.00 h  ANGLIČTINKA II.
                                                           16.15-17.45 h  PASTELKY
Pá 9:30 - 11:00 h HERNA 

Mimořádné akce:
7.1.(Po) Plánování činnosti MC.

    Začátek v 16.00 h v MC Ratolest 
14.1. - 20.1. Brigáda (vnitřní prostory MC Ratolest)
Na únor plánujeme začít s hrátkami s FLÉTNOU! 
Kontakt:  
Dana Štěpková, tel. 494 377 210, mobil 728 990 236, dana.stepkova@centrum.cz

                                                                                    http://(www.)ratolest.ic.cz

Na obálku pro letošní rok jsme vybrali fotografii z místního stadionu, pořízenou 
na podzim loňského roku, kdy se těžké stroje zakusovaly" do staré běžecké 

"
dráhy, aby ji rozšířily, opravily a připravily na pokrytí umělým povrchem s 
názvem CONIPUR.



Vážení spoluobčané,
je po Vánocích a rok 2007 je u konce. Přinesl,tak jako každý jiný, mnoho událostí a 
zážitků. Pro někoho byl úspěšný, pro někoho méně a pro někoho byl dokonce smutný.
Také v našem městě přinesl změny.
Některé změny většinu občanů těší, ale jsou i takové, které nevítá nikdo. Mezi ty, které 
jistě potěší, je zejména úspěšně pokračující výstavba velkoprodejny PLUS a prakticky 
dokončená demolice bývalé koželužny. Další stavba, na kterou dle mého názoru může 
být Týniště hrdé, je nový motorest pana Kubánka. Do města přináší nejen další možnost 
posezení a občerstvení, ale snad i dostatečnou a důstojnou možnost ubytování.
Pro Týniště a jeho sportovní zázemí je nepochybně velkým úspěchem a vkladem do 
budoucna přestavba atletického stadionu, jehož dráha bude opatřena umělým 
povrchem.
Uplynulý rok přinesl i řadu drobnějších realizovaných akcí - dětským hřištěm v parku a 
budovaným skateparkem u loděnice počínaje, přes modernizaci sociálního zařízení ve 
škole, opravu chodníku U Mlýna, další parkoviště u školy a v sídlišti U Dubu, až po 
modernizované hasičské auto. Jen na dotacích bylo pro město získáno na tyto akce téměř 
10 mil. Kč.
Potěšující je zájem o koupi nejen stávajících bytů v Týništi, ale i o výstavbu nových  
soukromými investory. V současné době vedeme jednání o zástavbě prostoru v centru 
města, v ulici T.G.Masaryka. To, spolu s rostoucím zájmem o privatizaci městských 
bytů, nasvědčuje tomu, že i přesto, že se z Týniště za prací dojíždí,  pokles počtu 
obyvatel se zastavuje a město se začíná omlazovat a snad znovu i růst.   
Naopak, co nikoho z našich občanů potěšit nemůže, je zánik poslední z velkých firem v 
Týništi nad Orlicí - závodu Piana Petrof.
Doufám společně s vámi, že se tento areál podaří rychle oživit, aby se jeho nové využití 
nestalo pro město přítěží, případně aby ho nečekal osud koželužny.
To bylo jen krátké ohlédnutí za rokem právě uplynulým. A nyní co můžeme čekat od 
toho přicházejícího. Samozřejmě zase hlavně práci a věřím, že řešení jen všedních 
problémů normálního života.
Rozpočet na rok 2008 je dosud ve stadiu příprav. Už dnes je ale jasné, že hlavní akcí 
tohoto roku bude završení několikaletých snah o vyřešení problému nedostatku 
stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků v Týništi nad Orlicí. Vybudování 
infrastruktury v této lokalitě si vyžádá náklady cca 20 mil. Kč. Aby se běžný chod města 
touto investicí výrazně neovlivnil, uvažujeme o střednědobém úvěru. Předpokládáme, 
že by mohl být rychle splacen tržbami za prodej parcel.
Druhou významnou akcí, o níž pro rok 2008 uvažujeme, je plynofikace poslední části 
města, kde plyn není dosud zaveden, a to jsou Petrovice.
V příštím roce chceme odstranit naše nedostatky v projektové připravenosti.
O plánovacím období 2007 - 2013, kdy bude možno získat a případně i čerpat finanční 
prostředky z EU, se toho  napsalo a namluvilo tolik, že si hodně lidí myslí, že stačí jen 
požádat a peníze můžeme dostat téměř na cokoliv. 
Opak je pravdou. Právě schvalované operační programy přesně a detailně stanoví, na co 
a za jakých podmínek je možno dotaci získat. Po důkladné analýze těchto podmínek je 
nutno připravit projekt, vypracovat velmi podrobnou žádost s celou řadou příloh a v 
konkurenci ostatních žadatelů být vybrán.
V dostupných operačních programech zatím těžko hledáme dotační tituly na akce, které 
bychom v našem městě potřebovali a chtěli realizovat. Přesto je naší velkou snahou v 
tomto programovacím období takovouto akci vybrat, připravit a o dotaci se ucházet.
Je samozřejmé, že se nemůžeme soustředit jen na přípravu jedné velké akce, ale musíme 
připravovat i celou řadu drobnějších, takových, které nakonec moc vidět nejsou, ale pro 
chod města a život v něm jsou nezbytné. 
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Ke krásným památkám po našich babičkách - hospodyňkách patřily také uhledným 
písmem  psané sešity s recepty.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat za ochotu všem zúčastněným soutěžícím a těšíme se 
na další spolupráci i s Vámi ostatními. Nakonec přidám ještě jeden recept z kuchařky  
vydané v roce 1860.

Žemličky s povidlama
Nakrájej žemličky na řízky, omoč je ve smetaně, pak namaž vždy jeden řízek 
povidlama, druhý naň polož, a tak pokračuj, až jsou všechny, pak je omoč ve 
rozklofaném vejci, obal ve strouhané žemličce a usmaž je dozlatova, pak je posyp 
cukrem a nes na tabuli.
Jest to v čas nouze dobré jídlo.

Nakonec mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti  v novém 
roce 2008 a těšíme se na setkávání s Vámi třeba na našich pravidelných pořadech jako 

Listování pod dubem 
První setkání v novém roce vám nabídneme ve čtvrtek 24.1.2008  a bude to opět 
zajímavé vyprávění s panem Karlem Procházkou.

                                                                                                               Věra Bouzková

Leden v DDM

Pátek 4.1. NOVOROČNÍ DVANÁCTIHODINOVKA                             
19.00 - 7.00 hod. Akce pro 2. stupeň, noc plná her, tvoření z papírových obalů,                    

půlnočních langošů, stolního tenisu a turnajů nejen ve stolním 
fotbale. Vstupné 40,- Kč. S sebou: jídlo a pití, přezůvky, příp. spacák 

Středa 9.1. KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé
17 - 19 hod. Podvečer, kdy si můžete odpočinout s hlínou v ruce. 

Cena 70,- Kč na materiál a energii.

Sobota 12.1. ZÁJEZD NA HORY, přihlaste se předem ve Sluníčku, akce se 
uskuteční při plném autobusu a zimním počasí.                               
 Cena za autobus 100,-, vlek si hradí každý sám.

Každý čtvrtek je pro vás otevřen HERNÍ KLUB POHODA,
od 15 hod. pro školní mládež a od 17 hod pro hravé dospěláky 
a středoškoláky. Vezměte si někoho s sebou a přijďte mezi nás!

PONDĚLNÍ DÍLNY i pro vás..
V našich pravidelných dílnách si můžete vyzkoušet zajímavé techniky bez domácího 
nepořádku. Přijít může i mládež a dospělí, ozdobíte si byt nebo vytvoříte dárky pro 
přátele. Na všechny dílny doporučujeme se přihlásit předem, materiál i prostory jsou 
pro omezený počet míst. Vždy si s sebou vezměte přezůvky a pracovní oblečení. Vstupné 
je na energii a materiál.
Pondělí 7.1. VOLNÁ DÍLNA
16.30 - 18.30 Vyberte si z naší knihovničky zajímavý nápad a udělejte si téměř 
                                cokoliv  podle vlastního přání. Vstupné 20,- Kč
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Vážení občané,
do nastávajícího roku 2008 přeji všem hodně pracovních a osobních úspěchů a hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám i vašim blízkým.

Jaroslav Matička,
starosta

                     Z městského úřadu

U S N E S E N Í
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 3.12.2007 
A)  Schvaluje

1. Úpravu rozpočtu k 3.12.2007  podle přílohy č.1.

2. Rozpočtové provizorium od 1.1.2008. V období rozpočtového provizoria budou 
čerpány pouze nejnutnější provozní výdaje a investiční prostředky budou používány 
jen v rozsahu přílohy č.2.

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, „Fond rozvoje bydlení“.

4. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5.12.2005.

5. Vypsání výběrového řízení pro zájemce o poskytování půjček z „Fondu rozvoje 
bydlení“ pro rok 2008.

6. Stanovení ceny pro prodej bytů v majetku Města Týniště nad Orlicí stávajícím 
uživatelům v částce 50 % ceny podle znaleckého posudku plus náklady spojené s 
prodejem s tím, že pokud bude finanční částka složena při podpisu smlouvy, bude tato 
cena snížena o 10 %.

7. Záměr Města Týniště nad Orlicí k prodeji bytů v objektech č.p. 536, 537 (s výjimkou 6 
bytů vybudovaných v roce 2002), 885, 886, 887 stávajícím uživatelům bytů.

8. Záměr Města Týniště nad Orlicí k prodeji objektu č.p. 43 v k.ú. Rašovice, obálkovou 
metodou za minimální cenu podle znaleckého posudku.

9. Prodej části pozemků p.č. 1705/1, 1713/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře přibližně 
2 2138 m  (přesná výměra bude stanovena po zaměření) za cenu 350,-Kč/m  a poplatky s 

prodejem spojené do majetku Lenky Kerhartové a Vojtěcha Kerharta.

210. Prodej spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 261/33 o výměře 6509 m  Lesního 
2družstva Vysoké Chvojno do majetku Obce Vysoké Chvojno za cenu 10,-Kč/m  

(pozemek bude využit pro sportovní účely).

2 211. Koupi pozemků p.č. 269/1 o výměře 3860 m  a p.č. 118/1 o výměře 20 m  v k.ú. 
2Křivice  od Bureše J. a Burešové M. za cenu 35,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad 

Orlicí.
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Zprávy z knihovny
Dnešním článkem se vracíme ještě k říjnovému Týdnu knihoven s mottem „Knihovnická 
bašta“. V souvislosti s tímto tématem nás napadlo vyhlásit soutěž: 
                                                O nejstarší kuchařskou knihu.
Historie kuchařských knih v českých zemích sahá až do 15. století. Nejstarší dochovaná 
tištěná kniha staročeské kuchyně je z roku 1535 a vydal ji tiskař Severin. Její název zní:
 “ Kuchařství o rozličných krmiech, kterak se užitečně s chutí strojiti mají…. Celý 
dlouhý název končí upozorněním: „ A ocet, jak se dělá, tam vzadu najdeš!“   
Také slavné dílo J.A.Komenského Orbis pictus  popisuje zařízení staročeské kuchyně. 
V roce 1661 vznikla kuchařská kniha Alžběty Ludmily z Lisova již s převzatými recepty 
německé kuchyně. Na konci 18. století se proslavila Vídeňská kuchařská kniha.
Na začátku 19. století se vařívalo podle Pražské kuchařky, Ouplného umění 
kuchařského nebo podle osmisvazkové Hospodářské pražské kuchařky. 
Českým kuchařským bestsellerem 19. století se však stala Domácí kuchařka 
M.D.Rettigové. Poprvé vyšla roku 1826 v Hradci Králové u nakladatele Pospíšila, 
protože jak sama řekla:. „Neb více lidu se shání po dobrém a chutném obědě než po 
nejkrásnější básni“. 
Tato žena jistě odvedla hodně práce jako spisovatelka a národní buditelka,  bojovnice za 
český jazyk, zakladatelka české knihovny a především matka 11 dětí a vychovatelka 
mnohých paní a dívek ve vedení domácnosti. 
Ale vraťme se k soutěži:  v naší knihovně se sešlo několik exemplářů kuchařek a jejich 
majitelky byly ochotné je zapůjčit a za to jim patří velké poděkování. Vznikla tak malá 
výstavka, která byla k zhlédnutí po celý měsíc listopad v oddělení pro dospělé a obohatila  
pravidelné výpůjční dny. Měli jsme velkou radost, že se objevilo i dílo M.D.Rettigové. 
Kuchařka byla  vytisknuta v roce 1860 a je to zřejmě reedice slavné kuchařky z roku 
1826. Její majitelce připadne odměna, protože šlo skutečně o nejstarším kuchařskou 
knihu. Jedná se o titul, který, jestli dovolíte, musím představit jak je napsán v originále:

Domácí kuchařka,
aneb:

Snadno pochopitelné a vyzkoumané poučení, kterak je
masité i postní pokrmy nejchutnějším způsobem vaří, pečou  a zadělávají

jak je tabule nejnovějším způsobem pokrývají;
Kromě mnohých jiných užitečných, v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí.

Sepsáno od 
Magdaleny Dobromily Rettigové.

Na závěr vám představíme další kuchařské knihy, které hospodyňky většinou znají podle 
jmen jejich autorek: KEJŘOVÁ : Minutové večeře, různé úsporné kuchařské 
předpisy hodící se zejména pro dobu letní , úřednice, učitelky... Publikace od 
SANDTNEROVÉ, JERMÁŘOVÉ,  BEDNÁŘOVÉ atd..  Zajímavá je též brožurka: 
Jak vařit z přídělu-pomocník hospodyněk v nelehkém válečném období.. 
K zajímavým exemplářům patří i různé propagační sešitky s předpisy. VACATŮV 
„Kynetín“ - což je prášek do pečiva z roku 1930. Z  roku 1934 pochází speciální sešitek 
na zpracování medu: Upotřebení medu- Předpisy-Ozdoba doplněný překrásnými 
nákresy na jejich zdobení. Z roku 1895 pochází kuchařská kniha vydaná péčí spolku 
Domácnosť Česká škola kuchařská. V této publikaci se objevuje obdoba našeho 
„papiňáku“ Halibronský parní kuthan k dušení masa.
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2 212. Koupi pozemků p.č. 269/2 o výměře 2233 m  a p.č. 118/2 o výměře 58 m  v k.ú. 
2Křivice  od Sládkové S. za cenu 35,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad Orlicí.

213. Koupi pozemku PK 281/2 o výměře 342 m  v k.ú. Křivice  od Brandejse L. za cenu 
235,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad Orlicí.

2 214. Koupi pozemků p.č. 269/5 o výměře 881 m  a p.č. 280/4 o výměře 288 m  v k.ú. 
2Křivice  od Huška J. za cenu 35,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad Orlicí.

215. Směnu pozemku p.č. 125/7 o výměře 3415 m  v k.ú. Křivice, který je v majetku Města 
2Týniště nad Orlicí za pozemek p.č. 269/4 o výměře 1333 m  v k.ú. Křivice, který je v 

majetku Sternbergové F.

216. Směnu pozemku p.č. 2009/36 o výměře 120 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v 
majetku Dobré Bydlení, s.r.o, Hradec Králové za část pozemku p.č. 2009/24 o 

2výměře 14 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v majetku Města Týniště nad Orlicí. 
Náklady spojené se směnou uhradí žadatel o směnu (Dobré Bydlení, s.r.o., Hradec 
Králové).

217. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2/8 v k.ú. Petrovice n.O. o výměře 247 m  ostatní 
plocha (ostatní komunikace) zastavěný cyklostezkou Petrovice n.O. - Třebechovice 
p.O. z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Týniště nad Orlicí.

2 218. Prodej pozemků p.č. 448 o výměře 124 m , p.č. 449/9 o výměře 38 m  v k.ú. Týniště 
2nad Orlicí za cenu 100,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené do majetku Anderka L. a 

Mastíkové V.

19. Zrušení účtu číslo 1240104399/0800 Město Týniště nad Orlicí - Obnova bytového 
fondu a převedení zůstatku tohoto účtu na účet číslo 1240102369/0800 Město Týniště 
nad Orlicí - Fond rozvoje bydlení. FRB bude používán v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou Města Týniště nad Orlicí č. 3/2007.

B)  Zamítá
2Prodej části pozemku p.č. 1039 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 100 m  pro 

Wohlhőfnera O.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.

D) Ukládá
1. Zařadit do Strategického plánu rozvoje města rekonstrukci a přístavbu kulturního 
domu s využitím nezastavěné plochy na náměstí.
T:  15.12.2007                                     Odpovídá:  Ing. Matička J.

2. Zasílat elektronickou poštou zastupitelům města usnesení rady města a zápisy z 
jednání výborů a komisí rady (zápisy z finančního výboru a komisí rady budou zasílány i 
zapisovatelce kontrolního výboru paní Málkové).
T:  průběžně                                            Odpovídá: Forejtek B.

3. Projednávat podněty a připomínky vzešlé z jednání výborů a komisí rady na jednání 
rady města.
T:  průběžně                                     Odpovídá:  Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička, starosta
3

Nějaké šatny? Ty nebyly. Každý se přestrojoval někde v koutku na bedně, kde měl 
zároveň pověšené šaty na přestrojení. Ta ústroj se od té na přestrojení mnoho nelišila,  
samá záplata, jenom o něco čistší. A těžké gumáky, ty dělník celý den nesundal z nohou. 
Světla bylo málo, semhle tamhle občas nějaká zářivka. Všude panovalo spíše přítmí. 
Tak nějak vypadalo pracoviště mokrých dílen (barvení či loužení). Dělníci z mokrých 
dílen nosívali takové hezké staré kloboučky bez dna a se jmény. Při práci si našli čas i na 
legrácky. Občas měl některý z dělníků gumáky přibité k dřevěné podlaze, jindy vhodili 
nějakému nováčkovi na začátku směny zrníčko louhu do gumovky. Když se pak při 
práci zapotil, honem spěchal, aby se rychle zul. 
Úpravna byla zvláštní pracoviště. Tam se kůže napínaním jednak srovnaly a do určité 
míry i zvětšily. K tomu sloužily dřevěné rámy zhotovené z prken. Byly veliké cca 3x4 
metry a na ně se kůže hřebíky přibíjely. Později byly tyto dřevěné rámy nahrazeny rámy 
zasouvatelnými a na ně se v suškách s větrákem pružnými pery kůže napínaly a 
sponkami zachycovaly. V některých suškách, třeba i 25 m dlouhých, se sušení 
provádělo průběžně. 
Speciálním strojem při zpracování kůží byla štípačka. Na ní se ještě mokrá a patřičně 
silná kůže asi v polovině své tloušťky po celé ploše rozdělila na kůži vrchovou a spodní. 
Pracovalo se dopoledne i odpoledne s hodinovou přestávkou na oběd. Většinou měl 
každý oběd svůj, nebo mu rodinný příslušník k obědu něco dovezl. Vzpomínka na oběd 
pro tátu patří k mým nejstarším. Bylo to v roce 1939, mně byly tři roky, a máma s 
kastrůlkem v ruce mě vezla na dřevěném autíčku, aby tátovi předala oběd. Autíčko 
mám dodnes, jenom v něm jsou na zahradě květiny. 
Snad v každé fabrice byl člověk, jenž dával pozor na zmetky nebo na materiál. Za války 
šly jakékoliv ztráty na účet Velkoněmecké říše. A koželužny vyráběly a živily frontu.
Z té doby mám ještě jednu vzpomínku. Pamatuji se, že jeden budoucí lékař se zachránil 
od totálního nasazení díky tomu, že pracoval v koželužně. Po válce šel studovat na 
zdravotní školu a pak na lékařskou fakultu. V budoucím povolání využil do jisté míry i 
znalostí nabytých v koželužně. Stal se totiž význačným odborníkem na lidskou kůži. 
Řada pracovníků byla přespolních. Ze Zdelova, Horek, Šachova se chodilo pěšky. Přes 
les a přes luka. Cestou do práce se koželuzi stavovali na skleničku čisté u paní Tůmové 
ve výčepu, což byla taková zastávka vedle hospody U Hodyců naproti dnešní prodejně 
ovoce a zeleniny. 
Ve fabrice se dělaly občas i fušky. To když chytil někdo např. hada a nechal si vydělat 
kůži a pod hlavu mu umístil třeba ozdobnou přezku.
Ještě si vzpomínám na jednu příhodu se šťastným koncem. Stala se kamnáři Hejnovi. 
Sudy na louhování byly umístěny asi půl metru od zadní zdi, tzv. mokré dílny. Pod 
sudem byla vzdálenost k podlaze asi 40 cm, ale k přední straně sudu se povážlivě 
zužovala. Stalo se, že onen pracovník spustil motor, zapomněl dát bezpečnostní klandr 
a šroub uzávěru mu zachytil tkaničku od zástěry, kterou měl uvázanou nad pasem. 
Okamžitě ho sud zvedl do výše a jedině díky nepevnému uzlu na tkaničce, který se pod 
jeho váhou rozvázal, se ze smrtelného objetí sudu uvolnil a spadl k zemi. To mu 
zachránilo život!
Své, trochu nostalgické, vzpomínání na koželuhy a koželužny v Týništi nad Orlicí dnes 
uzavřu vzpomínkou na jeden 1.máj. Tehdy jela firma „Jelínek“ s alegorickým vozem, 
kde měla svoje výrobky - vrchové kůže na boty nebo na kožené kabáty. A barvy? Jenom 
černé barvy se dělalo několik desítek odstínů. Všechno šlo na vývoz do ciziny. Vyráběl 
se i semiš. Semišová saka byla v kurzu, také semišové tašky. Specialitou byl zvlášť 
jemný semiš, jehož výroba byla obzvlášť náročná. 

Zdeněk Musil
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 3/2007,
Fond rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 3.12.2007 usneslo v 
souladu s § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Čl. I.
Základní ustanovení

Město Týniště nad Orlicí v zájmu zvýšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a 
vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení" (dále jen FRB), který slouží k 
poskytování půjček na zvelebení obytných budov, bytových domů a bytových jednotek 
na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek.
Fond je vytvořen z vlastních rozpočtových prostředků města.

Čl. II.
Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města
- příjmy ze splátek půjček a úroků
- dotace a případné výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
Hradec Králové.
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Týniště nad Orlicí a musí být 
ponechány fondu podle stanovených pravidel.

Čl. III.
Výdaje fondu

1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 5 % a 
nejdelší lhůtě splatnosti 6 let mimo rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta.
2) Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované České spořitelně, a. s., pobočce Týniště 
nad Orlicí,
za zřízení a vedení účtu dle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV.
3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a 
právnické osoby, které vlastní bytové domy, bytové jednotky a obytné budovy nebo 
jejich stavby na území města.
4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

a) Rodinné domy ( § 3, písm. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění změn a doplňků:

č.      účel                                        splatnost                úrok                     horní hranice

01     obnova fasády domu vč.          4 roky                   4 %                      do 80 tis. Kč
         plechování 
         (objekt starší 10 let)

02      obnova střechy                        4 roky                    4 %                      do 80 tis. Kč
          (krytina i konstrukce na dům)
          objekt starší 10 let

03      vybudování nástavby, rušící    4 roky                    4 %                      do 80 tis. Kč
          plochou střechu domu na byt

4

Trochu nostalgické vzpomínání
V prosinci loňského roku zmizel v nenávratnu kus historie průmyslového Týniště. Se 
zemí byla srovnána Jiruškova koželužna, fabrika, která patřila celá desetiletí do našeho 
města, dávala obživu desítkám rodin a také šířila dobré jméno týnišťských koželuhů. A to 
nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Zatímco my starší, kteří jsme se zde narodili, vyrostli i 
zestárli, jsme mnohokrát o této továrně slyšeli, mluvili s lidmi, kteří v ní pracovali, znali 
jsme členy Jiruškovy rodiny, ti mladší to už nestihnou. A tak hlavně pro ně je určeno naše 
dnešní vzpomínání, o které jsem požádala pana Zdeňka Musila.

Paž.

Jak se všechno kolem nás mění! Ať chceme, nebo nechceme. Přichází to tak nějak samo, 
jako by to měl někdo v režii. Co všechno se stalo za uplynulé roky. V našich krajích se 
kupříkladu pěstoval tabák, dnes o něm vědí sotva historici. Přišla řepa a brambory a s 
nimi rozvoj cukrovarnictví a lihovarnictví. Vynálezy měnily svět. Překotně se rozvíjelo 
strojírenství, řemesla a výroba vůbec. Závěr století přinesl velký rozmach elektroniky. A 
jak dál? Kolik našich budoucích generací si bude muset zvykat na život bez průmyslu, na 
dovoz zboží z ciziny, dojíždění do vzdáleného zaměstnání, případně stěhování z místa na 
místo? Změna je život, co naplat!
Moje nejbližší vzpomínky budou protentokrát patřit někdejším řemeslům, která 
neúprosně mizí a upadají v zapomnění. 
Pocházím z koželužské rodiny. Tatínek i maminka pracovali v koželužně. Táta pracoval 
na mokrých dílnách a maminka v konečné úpravně výrobků. Týniště mělo v té době (20.-
30. léta minulého století) bez přidružených vesnic asi 3500 obyvatel a na šest set z nich se 
věnovalo výrobě kůží.
Největší byla firma Jiruška, ale následovaly další: Jelínek, Vopršál, Čáslavský, 
Kolovratník - řemeny, Kotkovi, pí. Čermáková, Špaček, Sajfried. Některé z nich se 
neudržely v tvrdé konkurenci a zanikly. 
Jak vůbec vypadalo takové pracoviště koželuha? Především se už z dálky oznamovalo 
nepříjemným zápachem a hlukem běžících koželužských sudů, jež běžely ve dne v noci, 
svátek  nesvátek, až drnčely okenní tabulky usedlostí v těsné blízkosti továren. Celé 
prostředí nemělo téměř nic společného s dnešními požadavky na hygienu a čistotu 
prostředí. Všude mokro, plno vody, teplé i studené. Zdi prosycené pachem a různými 
chemikáliemi. Zejména pak na mokrých dílnách to bylo drsné. Podlaha v dílnách byla 
zhotovena z dřevěných špalíčků spojených betonem. 
Hlavní stroje,  ty, v nichž se prováděla zvlášť nečistá práce,  byly koželužské sudy. Byly 
to vlastně válce v průměru cca 2,5 m, dlouhé byly od 3 do 6 m, uprostřed dna byly 
uchyceny v ložiskách. Po jedné straně byl ozubený věnec, jenž se pomocí pastorku 
otáčel. Sílu k otáčení sudu přenášela do věnce transmise. Celou soustavu poháněl velký 
parní stroj, jenž zároveň vyráběl elektrický proud. Transmise byly později nahrazeny 
vlastními motory. Uvnitř sudu byly po obvodu v několika řadách umístěny dřevěné asi 6 
cm silné a 25 cm dlouhé hřeby, jež při otáčení sudu zachytávaly kůže, a tak jimi vlastně 
míchaly. Pracovník dal kůže nejprve dovnitř a nechal jimi nějaký čas míchat podle 
potřeby buď v louhu nebo v barvě. V louhu se při louhování (loužení) kůže zbavovaly 
tuku a konzervovaly se.  V rovné části sudu bylo okénko velikosti asi 40x80 cm, které 
bylo při otáčení sudu uzavřeno dřevěným víkem a zajištěno dvěma šrouby. Po ukončení 
příslušné operace pracovník otevřel sud, tekutinu zčásti vylil a mokré kůže bral okénkem 
ven. Byl to velice zručný manévr, kterým kůže ze sudu vytahoval a švihem je pokládal na 
připravené stojany, kozy. Ten švih byl potřeba, neboť namočené kůže, zejména hověziny, 
byly cca 10 mm tlusté, nasáklé vodou a vážily až 80 kg. Teletiny a koziny byly 
samozřejmě lehčí. Po vyprázdění se sud naplnil novou várkou.
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b) Bytové domy:
Poté, co budou uspokojeny všechny požadavky na půjčky pro rodinné domy, 
budou ze zbylých prostředků poskytovány půjčky na opravu fasád v bytových 
domech. Výši půjčky bude stanovovat zastupitelstvo města individuálně u 
jednotlivých žádostí.

5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního 
roku, ve kterém byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina 
se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po 
roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Čl. IV.
Výběrové řízení

1) Žadatelé mohou získat půjčku z FRB výlučně na základě výběrového řízení. Výběrové 
řízení organizuje městský úřad pro každý kalendářní rok samostatně.

2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny 
vždy nejpozději do 30. 11. běžného roku. Lhůta k podání žádosti k účasti ve 
výběrovém řízení se stanoví do 31. 12. běžného roku. Podmínky pro rok 2008: vypsání 
výběrového řízení do 31.12.2007, lhůta k podání žádosti ve výběrovém řízení do 
29.2.2008.

3) Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení budovy nebo stavby

- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví nemovitosti
- stavební povolení, či jiný příslušný doklad
- příslušnou projektovou dokumentaci

d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou, při svépomoci odhad 
nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
f) předpokládaný termín dokončení akce
g) požadovaná výše půjčky
h) návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:

půjčka do výše 80 000,- Kč, u jednoho žadatele 1 ručitel. U půjček pro bytové domy 
bude záruka stanovena individuálně.

4) Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádosti o půjčky a navrhne výsledek 
výběrového řízení.

5) Výběrové řízení vyhlašuje a o výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo 
města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Na 
poskytnutí půjčky není právní nárok, žádost o půjčku může být zamítnuta bez udání 
důvodu.

6) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. 
Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření 
smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po 
doručení nabídky na uzavření smlouvy o půjčce.

7) Výběrové řízení probíhá 1x v kalendářním roce. O všech žádostech musí být 
rozhodnuto najednou.

Čl. V.
Smlouva o půjčce

1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město 
smlouvu o půjčce. 5

Veèer vzpomínek na 40 let divadelního podzimu

...divadlo je umění tak jako válečnictví a hazard, tak jako hra v ruletě; nikdy se neví 
předem, jak to dopadne. Nejen o premiéře, ale i každého večera je čirým divem, že se 
vůbec hraje a když už se hraje, že se dohraje až do konce. Divedelní hra nevzniká 
uskutečňováním nějakého plánu, nýbrž ustavičným překonáváním nesčíslných a 
nečekaných překážek.
...zvedá-li se o půl osmé večer opona, buďte si vědomi, že je to šťastná náhoda, nebo 
přímo zázrak.

Karel Čapek - Jak se dělá divadelní hra

Kolik takových divadelních zázraků se odehrálo na týnišťské divadelní scéně za těch 
40 let existence Týnišťského divadelního podzimu, který oslavil Divadelní soubor 
Jirásek na vzpomínkovém večeru v pátek dne 23. listopadu 2007.
40 let tradice divadelních podzimů je téměř celá třetina věku trvání týnišťské 
ochotnické scény a lze  jen s uznáním kvitovat, že se tato tradice udržela až do 
současnosti. Stalo se tak díky jejím zakladatelům a všem těm, kteří táhli a dosud táhnou 
tu mnohdy těžkou divadelní káru, která, i když někdy zaskřípe pod tíhou doby a času, 
ve kterém žijeme, jede stále dál.
Jak se to krásné jubileum slavilo? Jednoduše a skromně, bez okázalých projevů a 
vzácných hostů, tak říkajíc v rodinném kruhu věrných a vděčných příznivců 
týnišťského divadla a oddaných aktérů, kteří to divadlo pro diváky tvoří a mají ho rádi. 
Vtipně a obsahově výstižný program večera se po náročném přemýšlení zrodil v hlavě 
režisérky Evy Drábkové, která jej nejen režírovala, ale společně s Karlem Procházkou 
ml. i uváděla. Celý pořad byl kaskádou vzpomínek a zpěvů bardů operetní scény, kteří 
v ukázkách z operet Mamzele Nitouche, Na tý louce zelený a dalších předvedli, že 
zpívat uměli a stále ještě umí. Stejně tak zpěvné scény z lidového muzikálu Pavouček 
pro štěstí dokázaly, že dlouholetá tradice tohoto žánru na týnišťské scéně má stále své 
místo, což také potvrdila řada úspěšných repríz v mnoha místech našeho kraje, včetně 
Hradce Králové.
S velkým ohlasem se u obecenstva setkala programová část skupiny Temno, která 
řadou zdařilých inscenací nejen obohatila týnišťskou divadelní scénu, ale dobře 
reprezentovala naše město v řadě českých měst. Několik ukázek z inscenací Tančící 
indián, Meresjev, Kostlivec v bufetu, Vrány bylo toho nezvratným důkazem. 
Předvedené baletní kreace na téma Labutí jezero a lidové písně Macejko znovu 
přesvědčivě ukázaly, že taneční a pěvecké komparzy byly vždy silnou stránkou 
týnišťské ochotnické scény. 
Plánovaná účast dvou pozvaných nestorů Divadelního souboru Jirásek byla ochuzena 
nepřítomností omluveného, kdysi vynikajicího ochotníka, dnes třiadevadesátiletého 
Karla Hlaváče, a tak hrstka vzpomínek z ochotnické činnosti zůstala na o osm let 
mladším Karlu Procházkovi. 
Střihový pořad Podzimu je čtyřicet" splnil záměr oslavného večera významného "
jubilea svou úrovní jak po stránce kompoziční, tak i interpretační, což se projevilo v 
ohlasu obecenstva, které bouřlivě aplaudovalo nejen po každém vystoupení, ale hlavně 
při závěrečné děkovačce. Vytvořilo tím vynikající atmosféru celého večera. Společné 
vystoupení operetního souboru Jirásek a činoherní skupiny Temno potvrdilo, že 
všichni aktivní členové divadelního souboru jsou ochotni a připraveni táhnout tu 
divadelní káru dál s láskou a pokorou před svým věrným a vděčným obecenstvem. 

Karel Procházka
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2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
- celkovou částku půjčky
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina)
- způsob splácení (příkazem, pošt. poukázkou atd.)
- závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
- záruka za půjčku
- dohodu o otevření účtu u České spořitelny, a. s.
- souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a peněžního ústavu 

a jeho závazek předkládat účetní doklady o čerpání z účtu
3) Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet 

exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou k otevření účtu a převedení prostředků z 
fondu.

Čl. VI.
Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků z fondu na účty uživatelů a o správě všech 
pohledávek fondu uzavře Město Týniště nad Orlicí s Českou spořitelnou, a. s., 
samostatnou smlouvu.

Čl.VII.
Závěrečná ustanovení

Systém a účelovost poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole 
města, peněžního ústavu. Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskytnuty, 
podléhá kontrole města.
Městský úřad je povinen každoročně předložit zastupitelstvu města vyhodnocení 
hospodaření s prostředky fondu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Tato vyhláška ruší vyhlášku ze dne 10.7.1995, Fond rozvoje bydlení.

Pavel Nadrchal                         Ing. Jaroslav Matička
  místostarosta      starosta

Mìsto Týni�tì nad Orlicí
Obecnì závazná vyhlá�ka Mìsta Týni�tì nad Orlicí

è. 4/2007,
kterou se mìní Obecnì závazná vyhlá�ka è. 6/2005

o místním poplatku za provoz systému shroma�ïování, sbìru, 
pøepravy,

tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù
ze dne 5.12.2005.

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se usneslo dne 3.12.2007 podle ustanovení § 14 
odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s ustanovením § 10 písmeno d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

6

Předání auta týnišťským hasičům se uskutečnilo za přítomnosti hostů a bylo slavnostní.

Na tomto záběru je pod přením nárazníkem dobře vidět kropicí lišta se 4 naklápěcími 
tryskami, ovládanými z kabiny.
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Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se mění takto:
Článek 3 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm a) a b) této vyhlášky činí 492,-Kč a je 
tvořena:

a) z částky 242,-Kč za kalendářní rok 
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle 

skutečných nákladů města roku 2007 na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 4.343.993,-Kč a byly 
rozúčtovány na poplatníka takto:

Skutečné náklady 4.343.993,-Kč
Počet poplatníků        6.388,-Kč
Náklady na poplatníka           680,-Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce.

3. V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrátí poplatníkovi na základě 
jeho žádosti, činí-li více než 50,-Kč.“

Článek II.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2008.

Pavel Nadrchal                                                           Ing. Jaroslav Matička
  místostarosta      starosta

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí
schválilo na svém veřejném zasedání dne 3.12.2007

vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
pro zájemce o poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ 

pro rok 2008

Podmínky pro poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“, stanovené městskou 
vyhláškou č.3/2007 ze dne 3.12.2007, budou zveřejněny na úřední desce. Bližší 
informace a formuláře k žádosti o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ jsou k 
dispozici u vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Týništi nad Orlicí. Žádosti o 
poskytnutí půjček se přijímají od 1.1.2008 do 29.2.2008 na podatelně Městského úřadu 
v Týništi nad Orlicí.

V Týništi nad Orlicí dne 3.12.2007 
Ing. Jaroslav Matička

starosta města
7

V kabině je radiostanice a mohou se tam nabíjet i 4 ks halogenových přenosných 
světlometů 12V. Pod předním nárazníkem je kropicí lišta, kterou tvoří 4 naklápěcí 
trysky, ovládané z kabiny.
Kromě těchto věcí je v hasičském autě připravena další nezbytná součást výstroje a 
výzbroje hasičů, kterou při zásahu potřebují.

Paž.

Nově opravené hasičské auto.

V zadní části vozidla 
je po vytažení rolety 
dobře vidět prostor, ve 
k terém je  kromě 
jiného na elektricky 
ovládaném navijáku 
60 m vysokotlaké 
hadice s proudnicí. 
Nahoře je oranžová 
světelná výstražná 
l a m p a  a  m o d r é  
zábleskové světlo.
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Naøízení Mìsta Týni�tì nad Orlicí è.1/2007,
kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování
Rada města Týniště nad Orlicí dne 1.10.2007 podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 50 odst. 1 písm g) 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává toto nařízení, kterým se zakazují některé druhy paliv pro 
malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Nařízením se za účelem zlepšení kvality ovzduší na území obcí Týniště nad Orlicí, 
Křivice, Rašovice, Petrovice a Štěpánovsko zakazuje používat některé druhy paliv 
pro malé spalovací zdroje znečišťování.

1)2. Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje  na území obcí Týniště nad 
Orlicí, Křivice, Rašovice, Petrovice a Štěpánovsko. Malým spalovacím zdrojem se 
přitom rozumí zdroj znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším 
než 200 kW.

Článek 2
Zakázané druhy paliv

Na území obcí Týniště nad Orlicí, Křivice, Rašovice, Petrovice a Štěpánovsko se 
zakazuje užívat pro malé spalovací zdroje znečišťování tyto druhy paliv: hnědé uhlí 

2)energetické, lignit, uhelné kaly, proplastky .
Článek 3

Závěrečné ustanovení
1. Nařízením nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti vyplývající z platných právních 

3)předpisů .
4)2. Porušení nařízení bude postihováno podle platných právních předpisů .

3. Nařízení nabývá účinnosti od 16.10.2007.

Pavel Nadrchal, místostarosta                  Ing. Jaroslav Matička, starosta

1) viz § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2) viz příloha č. 11 k zákonu č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3) např. zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Naøízení Mìsta Týni�tì nad Orlicí è.2/2007,
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků (dále jen „nařízení“)
Rada města Týniště nad Orlicí se usnesla dne 12.11.2007 vydat v souladu s 
ustanovením  § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se 
stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.

Článek 1
1. Toto nařízení stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které v územním 

obvodu Týniště nad Orlicí, Petrovice, Rašovice, Křivice a Štěpánovsko hraničí s 
místní komunikací - chodníkem (dále jen „vlastník nemovitosti“).

2. Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada na přilehlém 
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni 

1)předepsaným způsobem upozornit. 8

Projekt VESMÍR     
Třída 5.A naší školy se zúčastnila projektu na téma VESMÍR. Žáci napsali knihu, do 
které psali to, co je z daného tématu nejvíce zaujalo. Aktéři a někteří jejich rodiče 
vyhodnotili dvě básničky jako nejvíce povedené a rádi se s Vámi o ně podělí.

Slunce a planety
Tomáš Boleslav

Slunce nám krásně svítí,
Díky němu roste kvítí.
Slunce dává Měsíci svit,
V novu má Měsíc od Slunce klid.

Jupiter je největší planeta
snad do něj nenarazí raketa.
Sopečná planeta je Venuše,
kdo na ní přistane, toho pokouše.

Modrá planeta je Uran,
Přistál na něm buran.
Merkur je nejblíže sluníčka,
nedivím se mu, že nemá očička.

Země je ze všech planet nejkrásnější,
možná bude ještě pěknější.

Sen
Kristina Lodrová

Každý večer,
když ležím v postýlce,
koukám z okna,
jak na nebi září hvězdy,
a usínám při svitu Měsíce.

Sním si svůj krásný sen,
jak navštívím raketou
vesmírnou zem.

Je tam štěstí,
hodně lásky,
všude plno smíchu,
jsem návštěvníkem na planetě
plné otazníků.

Když mě ráno zvoní budík,
s úsměvem se těším na nový den,
protože vím, že po dni přijde večer
a s ním nový,
nový pěkný sen

Novì opravené hasièské auto
Na konci loňského roku, v pátek 19. října, bylo místním hasičům oficiálně předáno nově 
opravené hasičské auto. Bylo vyrobeno v roce 1972 a jeho prvním majitelem byl Okresní 
pořární útvar v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1987 na něm byla provedena rozsahem 
střední oprava podvozku a vyměněna nádrž na vodu. Roku 1988 bylo vozidlo bezplatně 
převedeno na Město Týniště nad Orlicí.
Loňského roku byla provedena celková repase podvozku a kabiny, vyměněna celá 
nástavba, nádrž na vodu, výstražná osvětlení a zvukové zařízení.
Přestavbou získalo vozidlo zcela jiné parametry. Změnilo se množství vody, které může 
vozidlo převážet, jiné jsou úložné prostory pro technické prostředky a jiný je i přístup k 
nim, neboť jsou v bočních schránkách s roletami.
Opravu provedla firma HATEKO Pečky v měsících od dubna do října 2007 a stála 
1300000,- Kč. Z této částky činila dotace od státu 1 000 000,-Kč.
Snad by vás ještě mohlo zajímat, že do nádrže na vodu se vejde 7 500l, že čerpadlo 
přečerpá 3 200 litrů za 1 minutu a celková váha vozidla je 19 500 kg. 
Do kabiny se vejde čtyřčlenná posádka a např. na horní plošinu vozidla 4 ks 
nastavovacích žebříků, 2 ks přejezdových můstků, 1 ks žebříku dvouhákového, 1 ks 
trhacího háku dvoudílného, 9 ks padesátilitrových soudků na pěnidlo, 1 sklápěcí stožár 
na 2 halogenová světla 230V 1000W a 500W. Kromě dalších věcí je tam ještě světelná 
oranžová výstražná rampa na modré zábleskové výstražné světlo.
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3. Odstraněním závady ve schůdnosti se rozumí zametání s kropením, odstraňování bláta 
a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání náledí.

Článek 2
Vlastníkům nemovitostí se stanovuje rozsah a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků následovně:

a) vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schůdnosti na celé ploše 
chodníku, který přiléhá k nemovitosti

b) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem vzniklé v průběhu 
nočních hodin nepříznivými povětrnostními vlivy (náledí, sníh) jsou vlastníci 
povinni odstranit nejpozději do 10. hodiny ranní.

c) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v 
průběhu dne, jsou vlastníci nemovitostí povinni odstranit během dne, ve 
kterém závada vznikla.

Článek 3
Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se postihne podle zvláštních 
právních předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů 
nebo trestný čin.

Článek 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.12.2007.

Pavel Nadrchal                        Ing. Jaroslav Matička
místostarosta                    starosta

1) § 27 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Omluva
V prosincovém Zpravodaji bylo  v článku Rekordní 16. ročník Týnišťské desítky ve 
výsledkové listině chybně uvedeno jméno. Správně mělo být:
Muži veteráni 35-44 let - 33 startujících:
32. Rudolf Praus            SK Týniště nad Orlicí       53:47
Redakce se tímto panu Prausovi omlouvá.

Výzva
Kronikářka města vyzývá všechny, kteří chtějí být prezentováni v kronice  města za rok 
2006 a 2007 , aby poskytli výroční zprávy, stručný přehled i propagační materiál na 
adresu emailu tyniste.kronika@tiscali.cz.   nebo  na adresu klasickou
Hanzlová Josefína, Městská knihovna , ČSA 937, 517 21 Týniště nad Orlicí.

9

Z na�ich �kol
Financování adopce

Od školního roku 2006-2007 je naše základní škola adoptivním majitelem hrošíka 
liberijského.
   Každým rokem škola poukazuje na účet ZOO Dvůr Králové nad Labem částku 12.000 
Kč. Ta pochází z výtěžků sběrových akcí, které se konají dvakrát do roka. Požadovaná 
částka se dále doplňuje z dobrovolných peněžních darů žáků a z provozního fondu naší 
školy. ZOO Dvůr Králové vystavuje vždy k 1. listopadu aktuálního roku škole 
osvědčení o adopci (viz obr.1), dále zveřejňuje adopci na hlavní tabuli adoptivních 
majitelů (viz obr.3) a na tabulce u jmenovky zvířete (viz obr.2). 
   Případné finanční přebytky (dosud tato situace nenastala) budou použity na 
ekologické programy a projekty pořádané Základní školou Týniště nad Orlicí ve 
spolupráci s vybraným ekologickým subjektem.

Vedení ZŠ
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OZNÁMENÍ
ZMÌNA CEN VODNÉHO A STOÈNÉHO

Zástupci měst, obcí či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně 
veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a 
nájemcem tohoto majetku, firmou AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací 
zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, schválili změnu 
cen u vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2008:

S platností od 1.1.2008 se mění ceny vodného a stočného takto:

                                                               ceny bez DPH                             ceny vč. DPH

3VODNÉ       (v Kč/m )                            24,86                                                27,10

3STOČNÉ      (v Kč/m )                            25,69                                               28,00

I přes maximální oboustrannou snahu udržet přijatelnou cenovou úroveň i pro rok 2008 
dochází k nárůstu u vodného o 9,3 %, u stočného o 18,1 %, v průměru pak o 13,6 %.

Hlavními důvody změny cen jsou tyto skutečnosti:
1. změna výše DPH
2. nárůst vstupů - cen energií
3. trvalé snižování odběrů pitné (cca 2 %), resp. vody odpadní (cca 6,5 %)
4. zvýšené náklady na provoz ČOV (provoz nových lokalit).

Kromě těchto položek došlo k valorizaci nájemného a mezd, a to pouze o 
předpokládanou inflaci.

Změny v cenách tak představují na jednoho odběratele průměrné meziroční navýšení 
nákladů u vodného o 69,-Kč, resp. 5,75 Kč/měsíc, u stočného se pak jedná o 129,-
Kč/rok, resp. 10,75 Kč/měsíc. Tedy pro čtyřčlennou rodinu to znamená zvýšení 
nákladů o cca 66,-Kč měsíčně.

Výše uvedená jednotná regionální cena vodného, případně stočného platí od 1.1.2008 v 
těchto lokalitách:
Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bílý Újezd, Bolehošť, Borohrádek, Byzhradec, 
Častolovice, Čermná nad Orlicí, Černíkovice, Čestice, Kamenice - Dobré, Dobruška, 
Doudleby nad Orlicí, Chlístov, Jahodov, Kostelec nad Orlicí, Kvasiny, Liberk, Lično, 
Lípa nad Orlicí, Malá - Velká Ledská, Ohnišov, Olešnice, Plchovice, Podbřezí, 
Přepychy, Rašovice, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Semechnice, 
Skuhrov, Solnice, Trnov, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Voděrady, Záměl, 
Zdelov, Žďár nad Orlicí a pro ostatní obce patřící pod tyto lokality.

AQUASERVIS, a.s.
Rychnov nad Kněžnou
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Československu. První škola ve dvouletce,  ve dvouletém plánu obnovy a výstavby 
ČSR. Tato škola byla postavena díky tomu, že předsedou ONV v Rychnově nad Kněžnou 
byl týnišťský občan Karel Bohatý. I díky jemu, jeho iniciativě byla zahájena stavba této 
školy. Ale největší zásluhu na tom, že škola byla postavena, mají stovky obyčejných, 
prostých lidí, kteří v té době ve svém volném čase, většinou o sobotách  a nedělích, 
dobrovolně, zadarmo, za pouhé poděkování pilně pracovali a stavěli školu.
Jako výraz díků za osvobození z fašistické hrůzovlády a snahy pomoci budovat svoji 
republiku. Na stavbě školy občané Týniště odpracovali 270 tisíc brigádnických hodin. 
Má snad i tato doba, tato skutečnost, v současnosti mnohými lidmi účelově vykládaná a 
pomlouvaná upadnout v zapomnění?

A tak doporučuji na své místo vrátit pamětní desku, na které je psáno, že „O stavbu této 
školy se zasloužil předseda ONV v Rychnově nad Kněžnou soudruh Karel Bohatý“. Tato 
deska byla umístěna vlevo na chodbě školy.

Doporučuji dále, aby pod tuto desku byla umístěna další deska, na které bude napsáno, že 
na stavbě této školy občané města Týniště nad Orlicí odpracovali zdarma a dobrovolně 
270 tisíc brigádnických hodin jako výraz uvědomění a lásky k rodné zemi a svému 
městu. Tak vznikla tato škola, nádherný to památník lidské práce.
Letos, v roce 2008, uplyne již 90 let od skončení první světové války a vzniku ČSR. Snad 
v každé vesnici v okolí našeho města je památník obětem první světové války. Jen 
Týniště ho nemá.

Navrhuji proto, aby na levou stranu památníku osvobození, sochy partyzána stojícího u 
školy, byla umístěna deska se jmény padlých vojáků a obětí první světové války a na 
pravou stranu památníku dát také desku se jmény padlých a umučených obětí druhé 
světové války. Vždyť občané našeho města, oběti obou světových válek, si zaslouží, aby 
jejich jména neupadla v zapomenutí. Tím vlastně, aspoň symbolicky, zůstanou mezi 
námi. Bude to důkaz, že jsme na ně nezapomněli.

Před časem byl v týnišťském Zpravodaji návrh, aby naše náměstí se opět jmenovalo 
Husovo. Doporučuji s plnou vážností, ponechme týnišťskému náměstí dosavadní 
pojmenování Mírové náměstí. Vždyť přeci jedině v míru je možný skutečný život. Mír a 
zdraví je to nejcennější, co člověk má a co nám umožňuje žít. 

Ale važme si i díla a odkazu Mistra Jana Husa, velkého Čecha, bojovníka za pravdu a 
spravedlnost. A proto navrhuji, aby u vchodu do městského úřadu byla umístěna deska s 
nápisem, že dnešní Mírové náměstí se v létech první republiky od roku 1918 do roku 
1939 jmenovalo Husovo náměstí, takže u vchodu do týnišťské radnice by byly umístěny 
2 pamětní desky. Na jedné straně pamětní deska věnovaná „Třem kamarádům“ a na 
druhé straně pamětní deska „Velkému Čechovi Mistru Janu Husovi“.

Předkládám tyto návrhy k zamyšlení týnišťským občanům a městskému zastupitelstvu k 
posouzení a rozhodnutí.

Závěrem, lidé a jejich činy by se měli vždy posuzovat s ohledem na dobu, ve které žili. O 
minulosti by se měla vždy psát jen pravda. A současné generace by se měly poučit z dějin. 
A vždy by lidé měli upevňovat to, co je spojuje, a potlačovat to, co je rozděluje.

Zdeněk Horák
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Odpovìdi na otázky obèanù ze dne 13.12.2007

1. Listí v parčíku u knihovny a mezi činžáky starého sídliště?

Listí a tráva jsou hrabány a uklízeny průběžně s využitím občanů provádějících 
veřejně prospěšné práce. Odvoz odpadu je realizován až po shromáždění 
potřebného objemu materiálu z důvodu efektivity.

2. Jak to je s vodou z přepadu u lesoškolek ( u železnice ) ?

Dle vyjádření pracovníků Aqua servisu voda vytékající z roury má stejné 
parametry jako voda , která jde do vodovodního řádu.

3. Jak to je s úklidem sněhu okolo samoobsluhy U Dubu a okolo knihovny?

Prostor okolo samoobsluhy je městský a je zařazen do plánu údržby. Přístup z 
asfaltové silnice je dle vedoucí služeb města prohrnován. Chodník okolo knihovny 
je také dle vyjádření pani Gažiové prohrnován dle plánu údržby.

4. Hlášení rozhlasem v případě , že nepojede autobus městské dopravy ? 

Na svém pondělním zasedání městská rada rozhodla na základě žádosti občanů dát 
do hlášení městského rozhlasu upozornění v případě, že autobus nejede. Jedná se o 
autobus jedoucí okolo 9.00 hod. S provozovatelem autobusu bude tato věc 
projednána

Nadrchal Pavel,
                                                                                                          místostarosta

Firma Hromkovi s.r.o.
dìkuje v�em zákazníkùm za pøízeò

 a pøeje do nového roku 2008
hodnì zdraví 

a mnoho úspìchù v osobním i pracovním �ivotì.

                                                    Jana a Václav Hromkovi
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první věta na jevišti, kterou přednesl vynikající kolega Jarda Jirák, který hrál za pultem 
hospodského, byla: „To byl zase dneska blbej den.“ A bylo zaděláno na průser, který se 
řešil několik dní. A nejenom v Týništi. Byl to ročník vzácný i v tom, že k nám 
dramaturgicky prorazil i tehdy v různých regionech nepochopitelně nepovolený 
Miroslav Horníček. Hrála se jeho komedie Dva muži v šachu a hráli to kamarádi z České 
Třebové v čele se Sašou Gregarem.
O panu Miroslavu Horníčkovi bude ještě řeč, jak s námi spolupracoval a co jsme s ním 
prožili. Ale to je snad na stránku. V tomto ročníku zvítězili kolegové z Červeného 
Kostelce a tendenční hra Meridián od slovenského autora Jána Soloviče. 
Končím desítku, takže rok 1977. Paměť po deseti letech slábne, musím si ji obnovit. Hrál 
tu divadelní soubor DK ROH ZVÚ Hradec Králové /napsal jsem to přesně/. Komedie se 
jmenovala Den odpočinku aneb Ztřeštěná neděle. Režíroval ji náš přítel a později i náš 
režisér, herec tehdejšího DVÚ Hradec Králové Vladimír Kettner. Ten s námi inscenoval 
dvě hry a byl to profík, jak má vypadat, a jeho vztah k ochotníkům byl výborný. Také s 
jeho hrou hradecký soubor zvítězil. Týnišťský soubor sehrál hru Alexeje Arbuzova  Náš 
milý starý dům, dojímavý příběh z ruského Arbatu. Pamatuji se, že jsme tehdy 
potřebovali vypůjčit uniformu sovětského vojáka. Nepředstavitelný administrativní 
problém. Kostým byl pro Káju Procházku. Stačila však chvíle a tehdy všemocný 
předseda MNV zapracoval a během hodiny byl kostým na place.
Tak šel život a tak zase příště.

Jan Bohatý
/pokračování/

Tøi kamarádi
Před 100 lety se u nás v Týništi nad Orlicí narodili 2 kluci, spolužáci, chodili spolu do 
jedné třídy a s nimi se skamarádil třetí spolužák. Ten nebyl týnišťským rodákem, ale v 
našem městě prožil svá školní léta. Všichni se narodili v roce 1908 a všichni svým 
životem vstoupili do historie našeho města jako stateční bojovníci za svobodu našeho 
národa, bojovníci proti fašismu.
První se jmenoval Vendelín Opatrný, bojoval proti fašistům v interbrigádách ve 
Španělsku a v armádním sboru generála Svobody v Sovětském svazu. Padl ve svých 36 
letech v bojích v Dukelském průsmyku.
Druhý se do Týniště přestěhoval z Čelákovic nad Labem, jmenoval se Alois Vašátko, 
byl letec a bojoval proti fašistům ve Francii a Velké Británii a padnul jako 34 letý nad 
kanálem La Manche. 
Třetí se jmenoval Bedřich Voda  Pexa. Ten nebojoval se zbraní v ruce, ale bojoval jiným 
účinným způsobem. Za války v létech 1941-1945 byl vedoucím redaktorem 
československého vysílání moskevského rozhlasu, legendárního vysílání „Hovoří 
Moskva“ a svým rozhlasovým zpravodajstvím pomáhal československým občanům v 
odhodlání čelit fašistickému útlaku.
Letos od jejich narození uplyne 100 let. A tak se domnívám, že lidé čestní a stateční by 
neměli padnout v zapomenutí.
Vendelín Opatrný již své ocenění měl. Na chodbě školy byla v pravé části velice pěkná 
jeho busta a pamětní deska. Po převratu v roce 1989 byly tato deska i busta odstraněny. 
Odstranila je lidská hloupost, malost a snad i nenávist. Dejme tuto desku zpět, ať žáci 
zdejší školy opět vědí, že v Týništi nad Orlicí byli i lidé čestní a stateční. 
Alois Vašátko ve městě pamětní desku nemá a nemá ji ani Bedřich Voda-Pexa, i když ji 
měl ale i ta byla odstraněna. A tak doporučuji, aby na budově městského úřadu byla 
umístěna pamětní deska se jmény třech kamarádů, lidí, kteří se zapsali svým čestným a 
statečným životem do dějin našeho Týniště nad Orlicí.
Loňský rok 2007 byl rokem dalšího výročí. Roku 1947 byla zahájena stavba nové 
základní školy. Byla to první velká škola, která byla po válce postavena v
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Karel Grulich, který potom s námi léta hudebně „trpěl“ až do roku 1988. V tomto 
ročníku podzimu 1971 se dost dlouho vzpomínalo na první vystoupení souboru z 
Červeného Kostelce u nás a na vynikajícího herce pana Jiřího Kubinu. Dnes mu může 
být 80 let a jistě ještě žije. Na jeho výkon ve hře Alcestin návrat se nezapomíná. Herec 
menší postavy, ale ochotník každým coulem. Dámy, které ho viděly na jevišti, byly
možná zklamány, když přišel v civilu nahoru do malého sálu, ale u těch soudných určitě 
ještě stoupl v ceně. Tehdy vyhrálo představení ze Svitav Kupředu, soudruzi, přepis Anny 
proletářky. Zda to tehdy bylo tendenční, nebo ne, na to by se dalo zeptat ještě žijícího 
člena poroty a bývalého poslance za ČSSD i porevolučního ředitele Východočeského 
divadla Pardubice pana Miroslava Kučery. 
1972 - již V. TDP. Vrhli jsme se na klasiku a nastudovali Shakespearův Sen noci 
svatojánské. U poroty jsme moc nezazářili, i když představení bylo určitě zdařilé. My 
jsme totiž nikdy neuhráli úplný propadák. U tohoto představení si pamatuji, že letitý 
výtvarník a scénograf týnišťského jeviště Jaroslav Havel vymyslel na tehdější dobu 
překrásnou, moderní a inspirativní scénu. Ale ani to nám k prvenství nepomohlo. 
Zvítězil soubor z Chocně s Vassou Železnovou a Maxim Gorkij.
Další ročník se nám už dařilo lépe, co se týče ocenění. Jako soubor jsme zkrátka jeli 
naplno, a proto se krátce musím zastavit u jara 1973. Hráli jsme operetu Růže z 
Argentiny, a protože před pár týdny ji ve zkrácené podobě hráli pražští herci z Karlína v 8 
lidech, a ne moc fajn, v našem divadle, chtěl bych čtenářům sdělit, že nás v roce 1973 
hrálo tuto operetu 50 účinkujících i s technikou a v orchestru hrálo 17 muzikantů. Jaký to 
rozdíl mezi amatéry a profíky. Natočili jsme z krepového papíru, dle instrukcí Jardy 
Havla, 1000 růží, to vše během zkoušek a růže byly všude. 
Ale abychom zůstali u klasiky. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij a pan režisér Paťava 
dali dohromady dílko s názvem Krasavec. S ním jsme tento podzim vyhráli. Nechci se 
vytahovat, ale v titulní roli já a se mnou Eva Drábková. 
Byl to i první mezinárodní ročník, protože u nás vystoupil soubor DDK Wroclav 
Fabrična z Polska s komedií Morálka paní Dulské. Neoslnil ani nezklamal. Pro mě 
osobně byl tento ročník mimořádný tím, když už se, vážení čtenáři. s vámi dělím o své 
vzpomínky, že se nám 14.10. narodila první dcera Pavla. Já nebyl u toho, jak je dnes 
zvykem, já hrál na týnišťském jevišti Krasavce. 
Další ročník,  už 1974, byl zajímavý tím, že poprvé u nás vystoupil soubor Jirásek z 
Úpice, s kterým jsme potom dlouhá léta měli více než přátelské vztahy. Začínali hrou 
Sólo pro bicí /hodiny/ a táhl to výborný kamarád Vladimír Hetflejš a nanejvýš obětavá 
paní i duch jejich divadla paní Husáková. Toto představení vyhrálo. Týniště vystoupilo 
na svou dobu s odvážnou a mírně lechtivou hudební komedií podle Guy de Moupassanta 
Hledá se panic. Jarda Havel coby režisér byl vždycky odvážný. Ale k bratrům Havlovým 
se ještě dostaneme. Hra měla odvážný text i provedení a trochu konzervativní kapelník 
pan Grulich to s námi nechtěl hrát... Ale byla to líbezná, krásná věc. A hrály v tom tehdy 
nejkrásnější holky v Týništi, myslím i ve „křoví“, které neodmyslitelně patří k divadlu, a 
já jezdil po jevišti na kostitřasu, který vyrobil Jirka Havel. 
Ať žije královna  Marie Stuartovna /Eva Drábková/, Alžběta anglická /Marie Šmídová/ - 
to byl podzim 1975 - a lordi ze země anglické i skotské. A samozřemě dvorní dámy. To 
byla překrásná klasika za režie Josefa Paťavy. V této historické působivé činohře u nás 
hrálo tehdy neuvěřitelných 47 lidí. Nemůžu nevzpomenout na kostýmy. Měli jsme je ze 
Státního divadla Brno, se kterým jsme navázali už kontakt v roce 1971, ten trval dlouhá 
desetiletí a s malými přestávkami z posledních let trvá dodnes. A abych nezapomněl, my 
jsme nevyhráli, vyhrála kamarádská Úpice a jejich Silvestr. 
Devátý podzim v roce 1976 měl zvláštní dramaturgii. V těchto letech se chtělo hrát 
tendenčně. K tomu se  přihlásila i dramaturgie týnišťského souboru /tehdy jsme měli 
sedmičlenný režisérský sbor/ a vybrali jsme ne zrovna šťastnou, tehdy současnou hru 
Radoslava Lošťáka Chůze po kamení. Chudák „rejža“ Jarda Kozlík dělal s tou 
současností, co mohl, ale zbytečně. Pamatuji se, že jsme to hráli v den voleb večer a
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Vítáme na svìt
Lukáš Stojan
Patrik Bohatý
Jan Bednář
Vojtěch Mašek
Ondřej Novák
Nikola Sehnoutková

Šťastným rodičům blahopřejeme.
�ivotní jubilea
96 let 
Marie Kotrbová

95 let 
Josefa Pavlínková

94 let 
Marie Hrochová

91 let 
Jaromíra Kalousková

90 let 
Anna Pavlišová
 
85 let 
Marie Kubečková
Liboslav Jíně
Věra Rázková           

80 let 
Anna Matičková

Hodně štěstí, zdraví.
Øekli si �ANO�
František Karlík a Hana Budělovská
Petr Trávníček a Vlasta Ondejčíková
František Brendl a Monika Berounská
Miroslav Vejr a Jana Hrušková

Buďte jeden o druhého bohatší.
Rozlouèili jsme se
Eva Šimonová (78)
Jaroslav Šrám (74)
Anna Trojanová (79)
Anna Ryplová (84)

Čest jejich památce!

Spoleèenská kronika



Vzpomínka

Dne 1. prosince 2007 zemřel v Bratislavě ve věku nedožitých 80 let 
významný rodák našeho města PhDr. Doc. Jaroslav Červinka, 
vysokoškolský učitel a historik, syn bývalého stárka z Koťanova 
mlýna, jehož rodina bydlela v rodinném domku v Jiráskově ulici.

Zesnulý Jaroslav Červinka po absolvování obchodní akademie v Chocni pracoval ve 
Škodových závodech v Hradci Králové a po následném dokončení vysokoškolského 
studia politických a hospodářských věd v Praze odešel na Slovensko a nastoupil v 
Košicích jako odborný asistent VŠT.
V roce 1956-1959 zastával funkci vedoucího odboru školství na Poverenictvu školstva 
a kultury. Od roku 1974 pracoval na Předsednictvu SAV. 13 let pracoval jako externí 
docent na katedře dějepisu Pedagogické fakulty ÚK v Trnavě. Pracoval v oblasti 
historie školství a vědy v bývalé ČSSR.
Publikoval řadu vědeckých statí a článků v tuzemsku i v zahraničí. Zasloužil se o 
organizování vědy a vysokého školství na Slovensku. Byl také členem předsednictva 
hlavní redakce Pedagogické encyklopedie Slovenska.
PhDr. Jaroslav Červinka i při své celoživotní angažovanosti na Slovensku nepřestal být 
týnišťským patriotem. Při každé cestě do svého rodiště se rád setkal se svými přáteli a 
hlavně rád navštívil městskou knihovnu, kde studoval knižní dokumentaci o Týništi. 
Své  znalosti regionálních dějin a událostí občas publikoval v týnišťském Zpravodaji.
Tato vzpomínka patří dnes jednomu z bývalých občanů, které vítr času zavál do 
vzdálené, dnes již cizí země, aby tam uplatnil své schopnosti a znalosti, které jako 
pečlivý žák získával na týnišťské obecné a měšťanské škole. Jeho bývalí spolužáci a ti, 
kteří Jaroslava Červinku znali, mu jistě věnují tichou vzpomínku.

Za redakční radu TZ Karel Procházka

Dne 21. ledna uplyne první smutný rok, kdy jsme se rozloučili s 
naší drahou manželkou, maminkou a babičkou paní Jaroslavou 
Kerhartovou.

Za tichou vzpomínku děkujeme.
Manžel a dcera s rodinou

Podìkování
Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, panu starostovi 
Ing. Matičkovi, zástupcům SPOZu  paní Sekyrové a paní 
Bednářové za blahopřání, kytičku a dárky k naší zlaté svatbě, 
kterou jsme oslavili v listopadu 2007.

Hedvika a Stanislav Černohousovi

Městský výbor KSČM přeje všem svým členům, příznivcům a sympatizantům klidné 
prožití vánočních svátků a do roku 2008 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

MUDr. Jan Vaník

13

Podzimu bylo ètyøicet

Tento nadpis jsem si vypůjčil od Evy Drábkové, s jejím laskavým svolením, a budu vás, 
vážení čtenáři, trápit svými vzpomínkami na 40 let týnišťského divadla a jeho podzimů. 
Já jsem u všech byl a všechny si pamatuji. V redakční radě jsme se dohodli, že to bude 
„seriál“ po deseti letech, takže čtyřikrát. Děkuji předem za vaši trpělivost. Vy, co 
pamatujete, vzpomínejte se mnou, vy, co nepamatujete, ať se vám to hezky čte. 
Nedověděl jsem se nikdy, kdo vlastně vymyslel název Týnišťský divadelní podzim. Vím 
jenom to, že v letech 1966-67 v Týništi n.Orl. probíhala meziokresní přehlídka 
ochotnických divadelních představení a v roce 1968 to bouchlo a bylo to. Byli u toho 
pánové Procházka /žijící/, Paťava, Kamš, Svoboda, Srdečný, Švarc /žijící/.
Na první den I. Týnišťského divadelního podzimu /dále už jen TDP/ svítilo slunce. 
Vidím to jako dnes, vrátil jsem se z vojny a hrálo se 19. října 1968. Hrála se hra 
Výměnkář v podání divadelního souboru Čistá u Horek. Od té doby jsem o tom souboru 
vůbec neslyšel a ani nevím, zda vůbec existuje. Ono už je to opravdu dlouho.
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CO-KDY-KDE
leden 2008

DIVADLO
13. ledna (neděle)    Čáry báby Cotkytle aneb tři zlaté zuby děda Vševěda

  Po menší odmlce se na týnišťská divadelní prkna vrací divadelní 
soubor Dolany a přiváží s sebou veselou pohádku pro malé i velké 
diváky.

  Režie Ludvík Lukáš.
  Začátek je v 15,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

27. ledna (neděle)     Ženich pro čertici
  Po krátké době se do Týniště vrací divadelní spolek J.N.Štěpánka, 
tentokrát s klasickým pohádkovým příběhem plným písniček, 
čertovin a laskavého humoru v režii Karla Břízy.

  Začátek je v 15,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT
6. ledna (neděle)      Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ a 

jeho hostů aneb koncert k 15. výročí jeho úspěšné koncertní 
činnosti

  Začátek koncertu je ve 14,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádají ZUŠ spolu se Sdružením MTB ZUŠ.

28. ledna (pondělí)   Žákovský koncert
                            spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

  Začátek v 17,30 hodin.
  Sál ZUŠ.
  Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

VÝSTAVY
19. ledna (sobota)    Celostátní speciální výstava králíků Rexů 

  Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
  Areál Bobkárna.
  Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

27. ledna (neděle)    PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                 Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                 Areál Bobkárna.
                                 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Královéhradeètí diváci aplaudovali Pavouèkovi

Po šedesáti letech se týnišťský ochotnický soubor Jirásek opět prosadil na 
královéhradecké scéně Klicperova divadla. Tehdy, v roce 1946, se Ochotnická beseda 
Jirásek zúčastnila krajské ochotnické soutěže, pořádané v rámci oslav 60 let ÚMDOČ  
(Ústřední matice divadelních ochotníků českých) s dramatickou inscenací Olgy 
Scheinpflugové Quayana, která se v tom čase hrála na scéně Národního divadla. Jirásek 
úspěšným vystoupením získal druhou cenu za Jaroměří před souborem ze Žamberka. Z 
tehdejšího hvězdného obsazení inscenace:  Kamš, Jaroš, Sejkora, Effenbergrová, 
Žáková, Straková, dnes ještě působí jako nehrající člen souboru Karel Procházka 
senior. Byl to tenkrát velký úspěch a pocta, které se souboru dostalo v náročné soutěžní 
konkurenci souborů z Kostelce n. Orl., Rychnova n. Kn., Třebechovic p. Orebem a 
Týniště n. Orlicí.

Stejné pocty se Divadelnímu souboru Jirásek dostalo v závěru letošní divadelní sezóny 
vystoupením na hlavní scéně královéhradeckého Klicperova divadla s inscenovaným 
lidovým muzikálem Pavouček pro štěstí. Po předchozím úspěšném vystoupení na 
soutěžní přehlídce Symposionu v Třebechovicích stouplo před vystoupením v Hradci 
Králové sebevědomí souboru a poněkud roztřesená kolena se uklidnila. Celý ansábl jel 
do Hradce Králové s předsevzetím dobýt profesionální scénu a uspět před náročným 
obecenstvem. 

Jak se tradičně říká, dobrá věc se podařila. Před naplněným parterem zahájil 
představení sám autor muzikálu Miloň Čepelka, který, mimo jiné, řekl: „Hrál jsem tady 
před čtrnácti dny s Divadlem Járy Cimrmana a musím přiznat, že mám dnes za tuhle 
partu daleko větší trému, než když hraju sám.“

Režisér Oldřich Trumha představil záměr souboru: „Chceme vás dnes pobavit, a pokud 
se nám to povede, dejte nám to znát potleskem. To je jediná odměna pro ochotnické 
herce.“

Hned od počátku představení se vytvořila výborná atmosféra přímým kontaktem 
jeviště s hledištěm. Potlesk na otevřené scéně během hry byl povzbuzením pro 
učinkující aktéry, kteří se překonali jak v sólových, tak i v hromadných scénách. 
Úspěšné vystoupení bylo pak zakončeno bezprostřední opakovanou děkovačkou za 
spontánního potlesku a společného zpěvu již známých melodií.

Po představení celý soubor prožíval pěkný pocit dobře odvedené práce, neboť na 
divadelní scéně krajského města rozhodně ostudu neudělal. Naopak našel své 
publikum, které svým vystoupením potěšil. To se projevilo i v poděkování režiséra 
všem členům souboru, počínaje nápovědou, přes ovětlovače, zvukaře, techniky, 
kompars a skvěle tančící děvčata. až po samotné herce. Poctivý a obětavý přístup, 
nasazení a chuť hrát v Hradci Králové co nejlépe i několikaměsíční poctivá práce 
přinesly zasloužené ovoce.

Karel Procházka
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Vzpomínka

Dne 1. prosince 2007 zemřel v Bratislavě ve věku nedožitých 80 let 
významný rodák našeho města PhDr. Doc. Jaroslav Červinka, 
vysokoškolský učitel a historik, syn bývalého stárka z Koťanova 
mlýna, jehož rodina bydlela v rodinném domku v Jiráskově ulici.

Zesnulý Jaroslav Červinka po absolvování obchodní akademie v Chocni pracoval ve 
Škodových závodech v Hradci Králové a po následném dokončení vysokoškolského 
studia politických a hospodářských věd v Praze odešel na Slovensko a nastoupil v 
Košicích jako odborný asistent VŠT.
V roce 1956-1959 zastával funkci vedoucího odboru školství na Poverenictvu školstva 
a kultury. Od roku 1974 pracoval na Předsednictvu SAV. 13 let pracoval jako externí 
docent na katedře dějepisu Pedagogické fakulty ÚK v Trnavě. Pracoval v oblasti 
historie školství a vědy v bývalé ČSSR.
Publikoval řadu vědeckých statí a článků v tuzemsku i v zahraničí. Zasloužil se o 
organizování vědy a vysokého školství na Slovensku. Byl také členem předsednictva 
hlavní redakce Pedagogické encyklopedie Slovenska.
PhDr. Jaroslav Červinka i při své celoživotní angažovanosti na Slovensku nepřestal být 
týnišťským patriotem. Při každé cestě do svého rodiště se rád setkal se svými přáteli a 
hlavně rád navštívil městskou knihovnu, kde studoval knižní dokumentaci o Týništi. 
Své  znalosti regionálních dějin a událostí občas publikoval v týnišťském Zpravodaji.
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Já jsem u všech byl a všechny si pamatuji. V redakční radě jsme se dohodli, že to bude 
„seriál“ po deseti letech, takže čtyřikrát. Děkuji předem za vaši trpělivost. Vy, co 
pamatujete, vzpomínejte se mnou, vy, co nepamatujete, ať se vám to hezky čte. 
Nedověděl jsem se nikdy, kdo vlastně vymyslel název Týnišťský divadelní podzim. Vím 
jenom to, že v letech 1966-67 v Týništi n.Orl. probíhala meziokresní přehlídka 
ochotnických divadelních představení a v roce 1968 to bouchlo a bylo to. Byli u toho 
pánové Procházka /žijící/, Paťava, Kamš, Svoboda, Srdečný, Švarc /žijící/.
Na první den I. Týnišťského divadelního podzimu /dále už jen TDP/ svítilo slunce. 
Vidím to jako dnes, vrátil jsem se z vojny a hrálo se 19. října 1968. Hrála se hra 
Výměnkář v podání divadelního souboru Čistá u Horek. Od té doby jsem o tom souboru 
vůbec neslyšel a ani nevím, zda vůbec existuje. Ono už je to opravdu dlouho.
Možná by stálo za to připomenout odstavec z almanachu roku 1968. „Letošní podzim 
končí a záleží na příznivcích divadla, hercích a návštěvnících, zda chvilky spolupráce a 
přátelských vztahů, příjemné vzpomínky zůstanou a přetrvají, protože právě teď TDP 
buď začíná, nebo končí“. Neskončil. Je mu čtyřicet let. 
Týnišťský soubor Jirásek se prezentoval komedií Ustláno na růžích, kterou dorežíroval 
po náhle zemřelém panu Kamšovi pan Josef Paťava. Já seděl v nápovědní boudě, která 
už dnes není, a zíral na krásné hraní paní Hlaváčkové, Šmídové a pánů Plevy, Šmída, 
Kozlíka, Svobody, atd. 
Ročník 1969 byl předzvěstí toho, že se bude v divadle zpívat. Započal to soubor Tyl z 
Hořic v Podkrkonoší a jeho hra se zpěvy Muži nestárnou. V krásném představení tam 
také vystoupil DS JKP Křížová s hrou Františka Hrubína Oldřich a Božena. Ani tady 
nevím, zdali ten soubor nezanikl. Týniště hrálo Stromy umírají vstoje v režii Luboše 
Hlaváčka. V titulní roli vystupovala paní Pavlištová z Doudleb, noblesní dáma, před 
kterou ještě dnes smekám a která se podílela i na tom, že v roce 1969 byl náš soubor 
Jirásek první.
Jestliže jsem psal, že bude zpívání v divadle předzvěstí, tak to byl rok 1970, kdy nastala 
nová éra týnišťské operety. Nikdo nám nevěřil. Nebyli osvědčení zpěváci, nebyla 
kapela. Ale Antonín Pleva, Jan Bohatý, Jaroslav Dulíček spolu s několika „věřícími“ se 
do toho dali. Vzniklo Děvče z přístavu a všechno další, co trvá více jak 30 let, a až do 
dneška všude říkají: „V Týništi se umí zpívat“. Měli jsme na to i vynikající klavíristy. Od 
pana Komárka, barového muzikanta ještě z rakousko-uherské Vídně, přes pana 
Formánka, týnišťského varhaníka, Pepu Resche z Rychnova n. Kn., nezapomenutelného 
Láďu Horského z Kostelce n. Orl. až po už letitého, ale i současného vynikajícího kluka 
a kamaráda Petra Koženého. Lehká múza však u porot nemá to pravé ořechové, takže 
vítězný pohár si odvezl soubor Hýbl z České Třebové za hru Každý má rád Opalu. Po 
právu, byli dobří. 
S jídlem roste chuť, takže příští podzim byla opět opereta. Láska Její Výsosti od 
Jaroslava Jankovce. Tehdy jsem se s kolegou Plevou nějak nepohodl a režijně jsem to 
nedělal. Ne dvakrát duchaplný text, ale překrásné melodie. A mnoho nových mladých 
lidí v komparsu, kteří pak tvořili základ pro další týnišťské zpěvohry. Jedno však pro 
tento rok bylo zásadní. Za dirigentským pultem pana Dulíčka vystřídal Pan" kapelník

"
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Karel Grulich, který potom s námi léta hudebně „trpěl“ až do roku 1988. V tomto 
ročníku podzimu 1971 se dost dlouho vzpomínalo na první vystoupení souboru z 
Červeného Kostelce u nás a na vynikajícího herce pana Jiřího Kubinu. Dnes mu může 
být 80 let a jistě ještě žije. Na jeho výkon ve hře Alcestin návrat se nezapomíná. Herec 
menší postavy, ale ochotník každým coulem. Dámy, které ho viděly na jevišti, byly
možná zklamány, když přišel v civilu nahoru do malého sálu, ale u těch soudných určitě 
ještě stoupl v ceně. Tehdy vyhrálo představení ze Svitav Kupředu, soudruzi, přepis Anny 
proletářky. Zda to tehdy bylo tendenční, nebo ne, na to by se dalo zeptat ještě žijícího 
člena poroty a bývalého poslance za ČSSD i porevolučního ředitele Východočeského 
divadla Pardubice pana Miroslava Kučery. 
1972 - již V. TDP. Vrhli jsme se na klasiku a nastudovali Shakespearův Sen noci 
svatojánské. U poroty jsme moc nezazářili, i když představení bylo určitě zdařilé. My 
jsme totiž nikdy neuhráli úplný propadák. U tohoto představení si pamatuji, že letitý 
výtvarník a scénograf týnišťského jeviště Jaroslav Havel vymyslel na tehdější dobu 
překrásnou, moderní a inspirativní scénu. Ale ani to nám k prvenství nepomohlo. 
Zvítězil soubor z Chocně s Vassou Železnovou a Maxim Gorkij.
Další ročník se nám už dařilo lépe, co se týče ocenění. Jako soubor jsme zkrátka jeli 
naplno, a proto se krátce musím zastavit u jara 1973. Hráli jsme operetu Růže z 
Argentiny, a protože před pár týdny ji ve zkrácené podobě hráli pražští herci z Karlína v 8 
lidech, a ne moc fajn, v našem divadle, chtěl bych čtenářům sdělit, že nás v roce 1973 
hrálo tuto operetu 50 účinkujících i s technikou a v orchestru hrálo 17 muzikantů. Jaký to 
rozdíl mezi amatéry a profíky. Natočili jsme z krepového papíru, dle instrukcí Jardy 
Havla, 1000 růží, to vše během zkoušek a růže byly všude. 
Ale abychom zůstali u klasiky. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij a pan režisér Paťava 
dali dohromady dílko s názvem Krasavec. S ním jsme tento podzim vyhráli. Nechci se 
vytahovat, ale v titulní roli já a se mnou Eva Drábková. 
Byl to i první mezinárodní ročník, protože u nás vystoupil soubor DDK Wroclav 
Fabrična z Polska s komedií Morálka paní Dulské. Neoslnil ani nezklamal. Pro mě 
osobně byl tento ročník mimořádný tím, když už se, vážení čtenáři. s vámi dělím o své 
vzpomínky, že se nám 14.10. narodila první dcera Pavla. Já nebyl u toho, jak je dnes 
zvykem, já hrál na týnišťském jevišti Krasavce. 
Další ročník,  už 1974, byl zajímavý tím, že poprvé u nás vystoupil soubor Jirásek z 
Úpice, s kterým jsme potom dlouhá léta měli více než přátelské vztahy. Začínali hrou 
Sólo pro bicí /hodiny/ a táhl to výborný kamarád Vladimír Hetflejš a nanejvýš obětavá 
paní i duch jejich divadla paní Husáková. Toto představení vyhrálo. Týniště vystoupilo 
na svou dobu s odvážnou a mírně lechtivou hudební komedií podle Guy de Moupassanta 
Hledá se panic. Jarda Havel coby režisér byl vždycky odvážný. Ale k bratrům Havlovým 
se ještě dostaneme. Hra měla odvážný text i provedení a trochu konzervativní kapelník 
pan Grulich to s námi nechtěl hrát... Ale byla to líbezná, krásná věc. A hrály v tom tehdy 
nejkrásnější holky v Týništi, myslím i ve „křoví“, které neodmyslitelně patří k divadlu, a 
já jezdil po jevišti na kostitřasu, který vyrobil Jirka Havel. 
Ať žije královna  Marie Stuartovna /Eva Drábková/, Alžběta anglická /Marie Šmídová/ - 
to byl podzim 1975 - a lordi ze země anglické i skotské. A samozřemě dvorní dámy. To 
byla překrásná klasika za režie Josefa Paťavy. V této historické působivé činohře u nás 
hrálo tehdy neuvěřitelných 47 lidí. Nemůžu nevzpomenout na kostýmy. Měli jsme je ze 
Státního divadla Brno, se kterým jsme navázali už kontakt v roce 1971, ten trval dlouhá 
desetiletí a s malými přestávkami z posledních let trvá dodnes. A abych nezapomněl, my 
jsme nevyhráli, vyhrála kamarádská Úpice a jejich Silvestr. 
Devátý podzim v roce 1976 měl zvláštní dramaturgii. V těchto letech se chtělo hrát 
tendenčně. K tomu se  přihlásila i dramaturgie týnišťského souboru /tehdy jsme měli 
sedmičlenný režisérský sbor/ a vybrali jsme ne zrovna šťastnou, tehdy současnou hru 
Radoslava Lošťáka Chůze po kamení. Chudák „rejža“ Jarda Kozlík dělal s tou 
současností, co mohl, ale zbytečně. Pamatuji se, že jsme to hráli v den voleb večer a
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Vítáme na svìt
Lukáš Stojan
Patrik Bohatý
Jan Bednář
Vojtěch Mašek
Ondřej Novák
Nikola Sehnoutková

Šťastným rodičům blahopřejeme.
�ivotní jubilea
96 let 
Marie Kotrbová

95 let 
Josefa Pavlínková

94 let 
Marie Hrochová

91 let 
Jaromíra Kalousková

90 let 
Anna Pavlišová
 
85 let 
Marie Kubečková
Liboslav Jíně
Věra Rázková           

80 let 
Anna Matičková

Hodně štěstí, zdraví.
Øekli si �ANO�
František Karlík a Hana Budělovská
Petr Trávníček a Vlasta Ondejčíková
František Brendl a Monika Berounská
Miroslav Vejr a Jana Hrušková

Buďte jeden o druhého bohatší.
Rozlouèili jsme se
Eva Šimonová (78)
Jaroslav Šrám (74)
Anna Trojanová (79)
Anna Ryplová (84)

Čest jejich památce!

Spoleèenská kronika



Odpovìdi na otázky obèanù ze dne 13.12.2007

1. Listí v parčíku u knihovny a mezi činžáky starého sídliště?

Listí a tráva jsou hrabány a uklízeny průběžně s využitím občanů provádějících 
veřejně prospěšné práce. Odvoz odpadu je realizován až po shromáždění 
potřebného objemu materiálu z důvodu efektivity.

2. Jak to je s vodou z přepadu u lesoškolek ( u železnice ) ?

Dle vyjádření pracovníků Aqua servisu voda vytékající z roury má stejné 
parametry jako voda , která jde do vodovodního řádu.

3. Jak to je s úklidem sněhu okolo samoobsluhy U Dubu a okolo knihovny?

Prostor okolo samoobsluhy je městský a je zařazen do plánu údržby. Přístup z 
asfaltové silnice je dle vedoucí služeb města prohrnován. Chodník okolo knihovny 
je také dle vyjádření pani Gažiové prohrnován dle plánu údržby.

4. Hlášení rozhlasem v případě , že nepojede autobus městské dopravy ? 

Na svém pondělním zasedání městská rada rozhodla na základě žádosti občanů dát 
do hlášení městského rozhlasu upozornění v případě, že autobus nejede. Jedná se o 
autobus jedoucí okolo 9.00 hod. S provozovatelem autobusu bude tato věc 
projednána

Nadrchal Pavel,
                                                                                                          místostarosta

Firma Hromkovi s.r.o.
dìkuje v�em zákazníkùm za pøízeò

 a pøeje do nového roku 2008
hodnì zdraví 

a mnoho úspìchù v osobním i pracovním �ivotì.

                                                    Jana a Václav Hromkovi
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první věta na jevišti, kterou přednesl vynikající kolega Jarda Jirák, který hrál za pultem 
hospodského, byla: „To byl zase dneska blbej den.“ A bylo zaděláno na průser, který se 
řešil několik dní. A nejenom v Týništi. Byl to ročník vzácný i v tom, že k nám 
dramaturgicky prorazil i tehdy v různých regionech nepochopitelně nepovolený 
Miroslav Horníček. Hrála se jeho komedie Dva muži v šachu a hráli to kamarádi z České 
Třebové v čele se Sašou Gregarem.
O panu Miroslavu Horníčkovi bude ještě řeč, jak s námi spolupracoval a co jsme s ním 
prožili. Ale to je snad na stránku. V tomto ročníku zvítězili kolegové z Červeného 
Kostelce a tendenční hra Meridián od slovenského autora Jána Soloviče. 
Končím desítku, takže rok 1977. Paměť po deseti letech slábne, musím si ji obnovit. Hrál 
tu divadelní soubor DK ROH ZVÚ Hradec Králové /napsal jsem to přesně/. Komedie se 
jmenovala Den odpočinku aneb Ztřeštěná neděle. Režíroval ji náš přítel a později i náš 
režisér, herec tehdejšího DVÚ Hradec Králové Vladimír Kettner. Ten s námi inscenoval 
dvě hry a byl to profík, jak má vypadat, a jeho vztah k ochotníkům byl výborný. Také s 
jeho hrou hradecký soubor zvítězil. Týnišťský soubor sehrál hru Alexeje Arbuzova  Náš 
milý starý dům, dojímavý příběh z ruského Arbatu. Pamatuji se, že jsme tehdy 
potřebovali vypůjčit uniformu sovětského vojáka. Nepředstavitelný administrativní 
problém. Kostým byl pro Káju Procházku. Stačila však chvíle a tehdy všemocný 
předseda MNV zapracoval a během hodiny byl kostým na place.
Tak šel život a tak zase příště.

Jan Bohatý
/pokračování/

Tøi kamarádi
Před 100 lety se u nás v Týništi nad Orlicí narodili 2 kluci, spolužáci, chodili spolu do 
jedné třídy a s nimi se skamarádil třetí spolužák. Ten nebyl týnišťským rodákem, ale v 
našem městě prožil svá školní léta. Všichni se narodili v roce 1908 a všichni svým 
životem vstoupili do historie našeho města jako stateční bojovníci za svobodu našeho 
národa, bojovníci proti fašismu.
První se jmenoval Vendelín Opatrný, bojoval proti fašistům v interbrigádách ve 
Španělsku a v armádním sboru generála Svobody v Sovětském svazu. Padl ve svých 36 
letech v bojích v Dukelském průsmyku.
Druhý se do Týniště přestěhoval z Čelákovic nad Labem, jmenoval se Alois Vašátko, 
byl letec a bojoval proti fašistům ve Francii a Velké Británii a padnul jako 34 letý nad 
kanálem La Manche. 
Třetí se jmenoval Bedřich Voda  Pexa. Ten nebojoval se zbraní v ruce, ale bojoval jiným 
účinným způsobem. Za války v létech 1941-1945 byl vedoucím redaktorem 
československého vysílání moskevského rozhlasu, legendárního vysílání „Hovoří 
Moskva“ a svým rozhlasovým zpravodajstvím pomáhal československým občanům v 
odhodlání čelit fašistickému útlaku.
Letos od jejich narození uplyne 100 let. A tak se domnívám, že lidé čestní a stateční by 
neměli padnout v zapomenutí.
Vendelín Opatrný již své ocenění měl. Na chodbě školy byla v pravé části velice pěkná 
jeho busta a pamětní deska. Po převratu v roce 1989 byly tato deska i busta odstraněny. 
Odstranila je lidská hloupost, malost a snad i nenávist. Dejme tuto desku zpět, ať žáci 
zdejší školy opět vědí, že v Týništi nad Orlicí byli i lidé čestní a stateční. 
Alois Vašátko ve městě pamětní desku nemá a nemá ji ani Bedřich Voda-Pexa, i když ji 
měl ale i ta byla odstraněna. A tak doporučuji, aby na budově městského úřadu byla 
umístěna pamětní deska se jmény třech kamarádů, lidí, kteří se zapsali svým čestným a 
statečným životem do dějin našeho Týniště nad Orlicí.
Loňský rok 2007 byl rokem dalšího výročí. Roku 1947 byla zahájena stavba nové 
základní školy. Byla to první velká škola, která byla po válce postavena v
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OZNÁMENÍ
ZMÌNA CEN VODNÉHO A STOÈNÉHO

Zástupci měst, obcí či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně 
veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a 
nájemcem tohoto majetku, firmou AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací 
zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, schválili změnu 
cen u vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2008:

S platností od 1.1.2008 se mění ceny vodného a stočného takto:

                                                               ceny bez DPH                             ceny vč. DPH

3VODNÉ       (v Kč/m )                            24,86                                                27,10

3STOČNÉ      (v Kč/m )                            25,69                                               28,00

I přes maximální oboustrannou snahu udržet přijatelnou cenovou úroveň i pro rok 2008 
dochází k nárůstu u vodného o 9,3 %, u stočného o 18,1 %, v průměru pak o 13,6 %.

Hlavními důvody změny cen jsou tyto skutečnosti:
1. změna výše DPH
2. nárůst vstupů - cen energií
3. trvalé snižování odběrů pitné (cca 2 %), resp. vody odpadní (cca 6,5 %)
4. zvýšené náklady na provoz ČOV (provoz nových lokalit).

Kromě těchto položek došlo k valorizaci nájemného a mezd, a to pouze o 
předpokládanou inflaci.

Změny v cenách tak představují na jednoho odběratele průměrné meziroční navýšení 
nákladů u vodného o 69,-Kč, resp. 5,75 Kč/měsíc, u stočného se pak jedná o 129,-
Kč/rok, resp. 10,75 Kč/měsíc. Tedy pro čtyřčlennou rodinu to znamená zvýšení 
nákladů o cca 66,-Kč měsíčně.

Výše uvedená jednotná regionální cena vodného, případně stočného platí od 1.1.2008 v 
těchto lokalitách:
Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bílý Újezd, Bolehošť, Borohrádek, Byzhradec, 
Častolovice, Čermná nad Orlicí, Černíkovice, Čestice, Kamenice - Dobré, Dobruška, 
Doudleby nad Orlicí, Chlístov, Jahodov, Kostelec nad Orlicí, Kvasiny, Liberk, Lično, 
Lípa nad Orlicí, Malá - Velká Ledská, Ohnišov, Olešnice, Plchovice, Podbřezí, 
Přepychy, Rašovice, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Semechnice, 
Skuhrov, Solnice, Trnov, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Voděrady, Záměl, 
Zdelov, Žďár nad Orlicí a pro ostatní obce patřící pod tyto lokality.

AQUASERVIS, a.s.
Rychnov nad Kněžnou
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Československu. První škola ve dvouletce,  ve dvouletém plánu obnovy a výstavby 
ČSR. Tato škola byla postavena díky tomu, že předsedou ONV v Rychnově nad Kněžnou 
byl týnišťský občan Karel Bohatý. I díky jemu, jeho iniciativě byla zahájena stavba této 
školy. Ale největší zásluhu na tom, že škola byla postavena, mají stovky obyčejných, 
prostých lidí, kteří v té době ve svém volném čase, většinou o sobotách  a nedělích, 
dobrovolně, zadarmo, za pouhé poděkování pilně pracovali a stavěli školu.
Jako výraz díků za osvobození z fašistické hrůzovlády a snahy pomoci budovat svoji 
republiku. Na stavbě školy občané Týniště odpracovali 270 tisíc brigádnických hodin. 
Má snad i tato doba, tato skutečnost, v současnosti mnohými lidmi účelově vykládaná a 
pomlouvaná upadnout v zapomnění?

A tak doporučuji na své místo vrátit pamětní desku, na které je psáno, že „O stavbu této 
školy se zasloužil předseda ONV v Rychnově nad Kněžnou soudruh Karel Bohatý“. Tato 
deska byla umístěna vlevo na chodbě školy.

Doporučuji dále, aby pod tuto desku byla umístěna další deska, na které bude napsáno, že 
na stavbě této školy občané města Týniště nad Orlicí odpracovali zdarma a dobrovolně 
270 tisíc brigádnických hodin jako výraz uvědomění a lásky k rodné zemi a svému 
městu. Tak vznikla tato škola, nádherný to památník lidské práce.
Letos, v roce 2008, uplyne již 90 let od skončení první světové války a vzniku ČSR. Snad 
v každé vesnici v okolí našeho města je památník obětem první světové války. Jen 
Týniště ho nemá.

Navrhuji proto, aby na levou stranu památníku osvobození, sochy partyzána stojícího u 
školy, byla umístěna deska se jmény padlých vojáků a obětí první světové války a na 
pravou stranu památníku dát také desku se jmény padlých a umučených obětí druhé 
světové války. Vždyť občané našeho města, oběti obou světových válek, si zaslouží, aby 
jejich jména neupadla v zapomenutí. Tím vlastně, aspoň symbolicky, zůstanou mezi 
námi. Bude to důkaz, že jsme na ně nezapomněli.

Před časem byl v týnišťském Zpravodaji návrh, aby naše náměstí se opět jmenovalo 
Husovo. Doporučuji s plnou vážností, ponechme týnišťskému náměstí dosavadní 
pojmenování Mírové náměstí. Vždyť přeci jedině v míru je možný skutečný život. Mír a 
zdraví je to nejcennější, co člověk má a co nám umožňuje žít. 

Ale važme si i díla a odkazu Mistra Jana Husa, velkého Čecha, bojovníka za pravdu a 
spravedlnost. A proto navrhuji, aby u vchodu do městského úřadu byla umístěna deska s 
nápisem, že dnešní Mírové náměstí se v létech první republiky od roku 1918 do roku 
1939 jmenovalo Husovo náměstí, takže u vchodu do týnišťské radnice by byly umístěny 
2 pamětní desky. Na jedné straně pamětní deska věnovaná „Třem kamarádům“ a na 
druhé straně pamětní deska „Velkému Čechovi Mistru Janu Husovi“.

Předkládám tyto návrhy k zamyšlení týnišťským občanům a městskému zastupitelstvu k 
posouzení a rozhodnutí.

Závěrem, lidé a jejich činy by se měli vždy posuzovat s ohledem na dobu, ve které žili. O 
minulosti by se měla vždy psát jen pravda. A současné generace by se měly poučit z dějin. 
A vždy by lidé měli upevňovat to, co je spojuje, a potlačovat to, co je rozděluje.

Zdeněk Horák
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3. Odstraněním závady ve schůdnosti se rozumí zametání s kropením, odstraňování bláta 
a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání náledí.

Článek 2
Vlastníkům nemovitostí se stanovuje rozsah a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků následovně:

a) vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schůdnosti na celé ploše 
chodníku, který přiléhá k nemovitosti

b) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem vzniklé v průběhu 
nočních hodin nepříznivými povětrnostními vlivy (náledí, sníh) jsou vlastníci 
povinni odstranit nejpozději do 10. hodiny ranní.

c) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v 
průběhu dne, jsou vlastníci nemovitostí povinni odstranit během dne, ve 
kterém závada vznikla.

Článek 3
Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se postihne podle zvláštních 
právních předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů 
nebo trestný čin.

Článek 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.12.2007.

Pavel Nadrchal                        Ing. Jaroslav Matička
místostarosta                    starosta

1) § 27 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Omluva
V prosincovém Zpravodaji bylo  v článku Rekordní 16. ročník Týnišťské desítky ve 
výsledkové listině chybně uvedeno jméno. Správně mělo být:
Muži veteráni 35-44 let - 33 startujících:
32. Rudolf Praus            SK Týniště nad Orlicí       53:47
Redakce se tímto panu Prausovi omlouvá.

Výzva
Kronikářka města vyzývá všechny, kteří chtějí být prezentováni v kronice  města za rok 
2006 a 2007 , aby poskytli výroční zprávy, stručný přehled i propagační materiál na 
adresu emailu tyniste.kronika@tiscali.cz.   nebo  na adresu klasickou
Hanzlová Josefína, Městská knihovna , ČSA 937, 517 21 Týniště nad Orlicí.

9

Z na�ich �kol
Financování adopce

Od školního roku 2006-2007 je naše základní škola adoptivním majitelem hrošíka 
liberijského.
   Každým rokem škola poukazuje na účet ZOO Dvůr Králové nad Labem částku 12.000 
Kč. Ta pochází z výtěžků sběrových akcí, které se konají dvakrát do roka. Požadovaná 
částka se dále doplňuje z dobrovolných peněžních darů žáků a z provozního fondu naší 
školy. ZOO Dvůr Králové vystavuje vždy k 1. listopadu aktuálního roku škole 
osvědčení o adopci (viz obr.1), dále zveřejňuje adopci na hlavní tabuli adoptivních 
majitelů (viz obr.3) a na tabulce u jmenovky zvířete (viz obr.2). 
   Případné finanční přebytky (dosud tato situace nenastala) budou použity na 
ekologické programy a projekty pořádané Základní školou Týniště nad Orlicí ve 
spolupráci s vybraným ekologickým subjektem.

Vedení ZŠ
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Naøízení Mìsta Týni�tì nad Orlicí è.1/2007,
kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování
Rada města Týniště nad Orlicí dne 1.10.2007 podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 50 odst. 1 písm g) 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává toto nařízení, kterým se zakazují některé druhy paliv pro 
malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Nařízením se za účelem zlepšení kvality ovzduší na území obcí Týniště nad Orlicí, 
Křivice, Rašovice, Petrovice a Štěpánovsko zakazuje používat některé druhy paliv 
pro malé spalovací zdroje znečišťování.

1)2. Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje  na území obcí Týniště nad 
Orlicí, Křivice, Rašovice, Petrovice a Štěpánovsko. Malým spalovacím zdrojem se 
přitom rozumí zdroj znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším 
než 200 kW.

Článek 2
Zakázané druhy paliv

Na území obcí Týniště nad Orlicí, Křivice, Rašovice, Petrovice a Štěpánovsko se 
zakazuje užívat pro malé spalovací zdroje znečišťování tyto druhy paliv: hnědé uhlí 

2)energetické, lignit, uhelné kaly, proplastky .
Článek 3

Závěrečné ustanovení
1. Nařízením nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti vyplývající z platných právních 

3)předpisů .
4)2. Porušení nařízení bude postihováno podle platných právních předpisů .

3. Nařízení nabývá účinnosti od 16.10.2007.

Pavel Nadrchal, místostarosta                  Ing. Jaroslav Matička, starosta

1) viz § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2) viz příloha č. 11 k zákonu č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3) např. zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Naøízení Mìsta Týni�tì nad Orlicí è.2/2007,
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků (dále jen „nařízení“)
Rada města Týniště nad Orlicí se usnesla dne 12.11.2007 vydat v souladu s 
ustanovením  § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se 
stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.

Článek 1
1. Toto nařízení stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které v územním 

obvodu Týniště nad Orlicí, Petrovice, Rašovice, Křivice a Štěpánovsko hraničí s 
místní komunikací - chodníkem (dále jen „vlastník nemovitosti“).

2. Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada na přilehlém 
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené 
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni 

1)předepsaným způsobem upozornit. 8

Projekt VESMÍR     
Třída 5.A naší školy se zúčastnila projektu na téma VESMÍR. Žáci napsali knihu, do 
které psali to, co je z daného tématu nejvíce zaujalo. Aktéři a někteří jejich rodiče 
vyhodnotili dvě básničky jako nejvíce povedené a rádi se s Vámi o ně podělí.

Slunce a planety
Tomáš Boleslav

Slunce nám krásně svítí,
Díky němu roste kvítí.
Slunce dává Měsíci svit,
V novu má Měsíc od Slunce klid.

Jupiter je největší planeta
snad do něj nenarazí raketa.
Sopečná planeta je Venuše,
kdo na ní přistane, toho pokouše.

Modrá planeta je Uran,
Přistál na něm buran.
Merkur je nejblíže sluníčka,
nedivím se mu, že nemá očička.

Země je ze všech planet nejkrásnější,
možná bude ještě pěknější.

Sen
Kristina Lodrová

Každý večer,
když ležím v postýlce,
koukám z okna,
jak na nebi září hvězdy,
a usínám při svitu Měsíce.

Sním si svůj krásný sen,
jak navštívím raketou
vesmírnou zem.

Je tam štěstí,
hodně lásky,
všude plno smíchu,
jsem návštěvníkem na planetě
plné otazníků.

Když mě ráno zvoní budík,
s úsměvem se těším na nový den,
protože vím, že po dni přijde večer
a s ním nový,
nový pěkný sen

Novì opravené hasièské auto
Na konci loňského roku, v pátek 19. října, bylo místním hasičům oficiálně předáno nově 
opravené hasičské auto. Bylo vyrobeno v roce 1972 a jeho prvním majitelem byl Okresní 
pořární útvar v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1987 na něm byla provedena rozsahem 
střední oprava podvozku a vyměněna nádrž na vodu. Roku 1988 bylo vozidlo bezplatně 
převedeno na Město Týniště nad Orlicí.
Loňského roku byla provedena celková repase podvozku a kabiny, vyměněna celá 
nástavba, nádrž na vodu, výstražná osvětlení a zvukové zařízení.
Přestavbou získalo vozidlo zcela jiné parametry. Změnilo se množství vody, které může 
vozidlo převážet, jiné jsou úložné prostory pro technické prostředky a jiný je i přístup k 
nim, neboť jsou v bočních schránkách s roletami.
Opravu provedla firma HATEKO Pečky v měsících od dubna do října 2007 a stála 
1300000,- Kč. Z této částky činila dotace od státu 1 000 000,-Kč.
Snad by vás ještě mohlo zajímat, že do nádrže na vodu se vejde 7 500l, že čerpadlo 
přečerpá 3 200 litrů za 1 minutu a celková váha vozidla je 19 500 kg. 
Do kabiny se vejde čtyřčlenná posádka a např. na horní plošinu vozidla 4 ks 
nastavovacích žebříků, 2 ks přejezdových můstků, 1 ks žebříku dvouhákového, 1 ks 
trhacího háku dvoudílného, 9 ks padesátilitrových soudků na pěnidlo, 1 sklápěcí stožár 
na 2 halogenová světla 230V 1000W a 500W. Kromě dalších věcí je tam ještě světelná 
oranžová výstražná rampa na modré zábleskové výstražné světlo.
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Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se mění takto:
Článek 3 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm a) a b) této vyhlášky činí 492,-Kč a je 
tvořena:

a) z částky 242,-Kč za kalendářní rok 
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle 

skutečných nákladů města roku 2007 na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 4.343.993,-Kč a byly 
rozúčtovány na poplatníka takto:

Skutečné náklady 4.343.993,-Kč
Počet poplatníků        6.388,-Kč
Náklady na poplatníka           680,-Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce.

3. V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrátí poplatníkovi na základě 
jeho žádosti, činí-li více než 50,-Kč.“

Článek II.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2008.

Pavel Nadrchal                                                           Ing. Jaroslav Matička
  místostarosta      starosta

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí
schválilo na svém veřejném zasedání dne 3.12.2007

vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
pro zájemce o poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ 

pro rok 2008

Podmínky pro poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“, stanovené městskou 
vyhláškou č.3/2007 ze dne 3.12.2007, budou zveřejněny na úřední desce. Bližší 
informace a formuláře k žádosti o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ jsou k 
dispozici u vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Týništi nad Orlicí. Žádosti o 
poskytnutí půjček se přijímají od 1.1.2008 do 29.2.2008 na podatelně Městského úřadu 
v Týništi nad Orlicí.

V Týništi nad Orlicí dne 3.12.2007 
Ing. Jaroslav Matička

starosta města
7

V kabině je radiostanice a mohou se tam nabíjet i 4 ks halogenových přenosných 
světlometů 12V. Pod předním nárazníkem je kropicí lišta, kterou tvoří 4 naklápěcí 
trysky, ovládané z kabiny.
Kromě těchto věcí je v hasičském autě připravena další nezbytná součást výstroje a 
výzbroje hasičů, kterou při zásahu potřebují.

Paž.

Nově opravené hasičské auto.

V zadní části vozidla 
je po vytažení rolety 
dobře vidět prostor, ve 
k terém je  kromě 
jiného na elektricky 
ovládaném navijáku 
60 m vysokotlaké 
hadice s proudnicí. 
Nahoře je oranžová 
světelná výstražná 
l a m p a  a  m o d r é  
zábleskové světlo.
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2) Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje:
- smluvní strany
- identifikaci účelu půjčky dle čl. III, odst. 4.
- celkovou částku půjčky
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina)
- způsob splácení (příkazem, pošt. poukázkou atd.)
- závazek uživatele k použití půjčky k dohodnutému účelu
- smluvní pokutu za porušení účelovosti půjčky
- záruka za půjčku
- dohodu o otevření účtu u České spořitelny, a. s.
- souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a peněžního ústavu 

a jeho závazek předkládat účetní doklady o čerpání z účtu
3) Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet 

exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou k otevření účtu a převedení prostředků z 
fondu.

Čl. VI.
Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodů prostředků z fondu na účty uživatelů a o správě všech 
pohledávek fondu uzavře Město Týniště nad Orlicí s Českou spořitelnou, a. s., 
samostatnou smlouvu.

Čl.VII.
Závěrečná ustanovení

Systém a účelovost poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole 
města, peněžního ústavu. Použití prostředků z FRB k účelu, na který byly poskytnuty, 
podléhá kontrole města.
Městský úřad je povinen každoročně předložit zastupitelstvu města vyhodnocení 
hospodaření s prostředky fondu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Tato vyhláška ruší vyhlášku ze dne 10.7.1995, Fond rozvoje bydlení.

Pavel Nadrchal                         Ing. Jaroslav Matička
  místostarosta      starosta

Mìsto Týni�tì nad Orlicí
Obecnì závazná vyhlá�ka Mìsta Týni�tì nad Orlicí

è. 4/2007,
kterou se mìní Obecnì závazná vyhlá�ka è. 6/2005

o místním poplatku za provoz systému shroma�ïování, sbìru, 
pøepravy,

tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù
ze dne 5.12.2005.

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se usneslo dne 3.12.2007 podle ustanovení § 14 
odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s ustanovením § 10 písmeno d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

6

Předání auta týnišťským hasičům se uskutečnilo za přítomnosti hostů a bylo slavnostní.

Na tomto záběru je pod přením nárazníkem dobře vidět kropicí lišta se 4 naklápěcími 
tryskami, ovládanými z kabiny.
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b) Bytové domy:
Poté, co budou uspokojeny všechny požadavky na půjčky pro rodinné domy, 
budou ze zbylých prostředků poskytovány půjčky na opravu fasád v bytových 
domech. Výši půjčky bude stanovovat zastupitelstvo města individuálně u 
jednotlivých žádostí.

5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního 
roku, ve kterém byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina 
se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po 
roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Čl. IV.
Výběrové řízení

1) Žadatelé mohou získat půjčku z FRB výlučně na základě výběrového řízení. Výběrové 
řízení organizuje městský úřad pro každý kalendářní rok samostatně.

2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny 
vždy nejpozději do 30. 11. běžného roku. Lhůta k podání žádosti k účasti ve 
výběrovém řízení se stanoví do 31. 12. běžného roku. Podmínky pro rok 2008: vypsání 
výběrového řízení do 31.12.2007, lhůta k podání žádosti ve výběrovém řízení do 
29.2.2008.

3) Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení budovy nebo stavby

- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví nemovitosti
- stavební povolení, či jiný příslušný doklad
- příslušnou projektovou dokumentaci

d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou, při svépomoci odhad 
nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
f) předpokládaný termín dokončení akce
g) požadovaná výše půjčky
h) návrh stanovení záruky za poskytnutou půjčku:

půjčka do výše 80 000,- Kč, u jednoho žadatele 1 ručitel. U půjček pro bytové domy 
bude záruka stanovena individuálně.

4) Komise zřízená radou města vyhodnotí došlé žádosti o půjčky a navrhne výsledek 
výběrového řízení.

5) Výběrové řízení vyhlašuje a o výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo 
města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Na 
poskytnutí půjčky není právní nárok, žádost o půjčku může být zamítnuta bez udání 
důvodu.

6) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. 
Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření 
smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po 
doručení nabídky na uzavření smlouvy o půjčce.

7) Výběrové řízení probíhá 1x v kalendářním roce. O všech žádostech musí být 
rozhodnuto najednou.

Čl. V.
Smlouva o půjčce

1) S žadateli, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město 
smlouvu o půjčce. 5

Veèer vzpomínek na 40 let divadelního podzimu

...divadlo je umění tak jako válečnictví a hazard, tak jako hra v ruletě; nikdy se neví 
předem, jak to dopadne. Nejen o premiéře, ale i každého večera je čirým divem, že se 
vůbec hraje a když už se hraje, že se dohraje až do konce. Divedelní hra nevzniká 
uskutečňováním nějakého plánu, nýbrž ustavičným překonáváním nesčíslných a 
nečekaných překážek.
...zvedá-li se o půl osmé večer opona, buďte si vědomi, že je to šťastná náhoda, nebo 
přímo zázrak.

Karel Čapek - Jak se dělá divadelní hra

Kolik takových divadelních zázraků se odehrálo na týnišťské divadelní scéně za těch 
40 let existence Týnišťského divadelního podzimu, který oslavil Divadelní soubor 
Jirásek na vzpomínkovém večeru v pátek dne 23. listopadu 2007.
40 let tradice divadelních podzimů je téměř celá třetina věku trvání týnišťské 
ochotnické scény a lze  jen s uznáním kvitovat, že se tato tradice udržela až do 
současnosti. Stalo se tak díky jejím zakladatelům a všem těm, kteří táhli a dosud táhnou 
tu mnohdy těžkou divadelní káru, která, i když někdy zaskřípe pod tíhou doby a času, 
ve kterém žijeme, jede stále dál.
Jak se to krásné jubileum slavilo? Jednoduše a skromně, bez okázalých projevů a 
vzácných hostů, tak říkajíc v rodinném kruhu věrných a vděčných příznivců 
týnišťského divadla a oddaných aktérů, kteří to divadlo pro diváky tvoří a mají ho rádi. 
Vtipně a obsahově výstižný program večera se po náročném přemýšlení zrodil v hlavě 
režisérky Evy Drábkové, která jej nejen režírovala, ale společně s Karlem Procházkou 
ml. i uváděla. Celý pořad byl kaskádou vzpomínek a zpěvů bardů operetní scény, kteří 
v ukázkách z operet Mamzele Nitouche, Na tý louce zelený a dalších předvedli, že 
zpívat uměli a stále ještě umí. Stejně tak zpěvné scény z lidového muzikálu Pavouček 
pro štěstí dokázaly, že dlouholetá tradice tohoto žánru na týnišťské scéně má stále své 
místo, což také potvrdila řada úspěšných repríz v mnoha místech našeho kraje, včetně 
Hradce Králové.
S velkým ohlasem se u obecenstva setkala programová část skupiny Temno, která 
řadou zdařilých inscenací nejen obohatila týnišťskou divadelní scénu, ale dobře 
reprezentovala naše město v řadě českých měst. Několik ukázek z inscenací Tančící 
indián, Meresjev, Kostlivec v bufetu, Vrány bylo toho nezvratným důkazem. 
Předvedené baletní kreace na téma Labutí jezero a lidové písně Macejko znovu 
přesvědčivě ukázaly, že taneční a pěvecké komparzy byly vždy silnou stránkou 
týnišťské ochotnické scény. 
Plánovaná účast dvou pozvaných nestorů Divadelního souboru Jirásek byla ochuzena 
nepřítomností omluveného, kdysi vynikajicího ochotníka, dnes třiadevadesátiletého 
Karla Hlaváče, a tak hrstka vzpomínek z ochotnické činnosti zůstala na o osm let 
mladším Karlu Procházkovi. 
Střihový pořad Podzimu je čtyřicet" splnil záměr oslavného večera významného "
jubilea svou úrovní jak po stránce kompoziční, tak i interpretační, což se projevilo v 
ohlasu obecenstva, které bouřlivě aplaudovalo nejen po každém vystoupení, ale hlavně 
při závěrečné děkovačce. Vytvořilo tím vynikající atmosféru celého večera. Společné 
vystoupení operetního souboru Jirásek a činoherní skupiny Temno potvrdilo, že 
všichni aktivní členové divadelního souboru jsou ochotni a připraveni táhnout tu 
divadelní káru dál s láskou a pokorou před svým věrným a vděčným obecenstvem. 

Karel Procházka
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 3/2007,
Fond rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 3.12.2007 usneslo v 
souladu s § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Čl. I.
Základní ustanovení

Město Týniště nad Orlicí v zájmu zvýšení úrovně bydlení, zlepšení životního prostředí a 
vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení" (dále jen FRB), který slouží k 
poskytování půjček na zvelebení obytných budov, bytových domů a bytových jednotek 
na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek.
Fond je vytvořen z vlastních rozpočtových prostředků města.

Čl. II.
Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí zastupitelstva města
- příjmy ze splátek půjček a úroků
- dotace a případné výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
Hradec Králové.
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Týniště nad Orlicí a musí být 
ponechány fondu podle stanovených pravidel.

Čl. III.
Výdaje fondu

1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 5 % a 
nejdelší lhůtě splatnosti 6 let mimo rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta.
2) Výdaji fondu jsou také úhrady poskytované České spořitelně, a. s., pobočce Týniště 
nad Orlicí,
za zřízení a vedení účtu dle čl. VI. a náklady výběrového řízení dle čl. IV.
3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a 
právnické osoby, které vlastní bytové domy, bytové jednotky a obytné budovy nebo 
jejich stavby na území města.
4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

a) Rodinné domy ( § 3, písm. c) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění změn a doplňků:

č.      účel                                        splatnost                úrok                     horní hranice

01     obnova fasády domu vč.          4 roky                   4 %                      do 80 tis. Kč
         plechování 
         (objekt starší 10 let)

02      obnova střechy                        4 roky                    4 %                      do 80 tis. Kč
          (krytina i konstrukce na dům)
          objekt starší 10 let

03      vybudování nástavby, rušící    4 roky                    4 %                      do 80 tis. Kč
          plochou střechu domu na byt

4

Trochu nostalgické vzpomínání
V prosinci loňského roku zmizel v nenávratnu kus historie průmyslového Týniště. Se 
zemí byla srovnána Jiruškova koželužna, fabrika, která patřila celá desetiletí do našeho 
města, dávala obživu desítkám rodin a také šířila dobré jméno týnišťských koželuhů. A to 
nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Zatímco my starší, kteří jsme se zde narodili, vyrostli i 
zestárli, jsme mnohokrát o této továrně slyšeli, mluvili s lidmi, kteří v ní pracovali, znali 
jsme členy Jiruškovy rodiny, ti mladší to už nestihnou. A tak hlavně pro ně je určeno naše 
dnešní vzpomínání, o které jsem požádala pana Zdeňka Musila.

Paž.

Jak se všechno kolem nás mění! Ať chceme, nebo nechceme. Přichází to tak nějak samo, 
jako by to měl někdo v režii. Co všechno se stalo za uplynulé roky. V našich krajích se 
kupříkladu pěstoval tabák, dnes o něm vědí sotva historici. Přišla řepa a brambory a s 
nimi rozvoj cukrovarnictví a lihovarnictví. Vynálezy měnily svět. Překotně se rozvíjelo 
strojírenství, řemesla a výroba vůbec. Závěr století přinesl velký rozmach elektroniky. A 
jak dál? Kolik našich budoucích generací si bude muset zvykat na život bez průmyslu, na 
dovoz zboží z ciziny, dojíždění do vzdáleného zaměstnání, případně stěhování z místa na 
místo? Změna je život, co naplat!
Moje nejbližší vzpomínky budou protentokrát patřit někdejším řemeslům, která 
neúprosně mizí a upadají v zapomnění. 
Pocházím z koželužské rodiny. Tatínek i maminka pracovali v koželužně. Táta pracoval 
na mokrých dílnách a maminka v konečné úpravně výrobků. Týniště mělo v té době (20.-
30. léta minulého století) bez přidružených vesnic asi 3500 obyvatel a na šest set z nich se 
věnovalo výrobě kůží.
Největší byla firma Jiruška, ale následovaly další: Jelínek, Vopršál, Čáslavský, 
Kolovratník - řemeny, Kotkovi, pí. Čermáková, Špaček, Sajfried. Některé z nich se 
neudržely v tvrdé konkurenci a zanikly. 
Jak vůbec vypadalo takové pracoviště koželuha? Především se už z dálky oznamovalo 
nepříjemným zápachem a hlukem běžících koželužských sudů, jež běžely ve dne v noci, 
svátek  nesvátek, až drnčely okenní tabulky usedlostí v těsné blízkosti továren. Celé 
prostředí nemělo téměř nic společného s dnešními požadavky na hygienu a čistotu 
prostředí. Všude mokro, plno vody, teplé i studené. Zdi prosycené pachem a různými 
chemikáliemi. Zejména pak na mokrých dílnách to bylo drsné. Podlaha v dílnách byla 
zhotovena z dřevěných špalíčků spojených betonem. 
Hlavní stroje,  ty, v nichž se prováděla zvlášť nečistá práce,  byly koželužské sudy. Byly 
to vlastně válce v průměru cca 2,5 m, dlouhé byly od 3 do 6 m, uprostřed dna byly 
uchyceny v ložiskách. Po jedné straně byl ozubený věnec, jenž se pomocí pastorku 
otáčel. Sílu k otáčení sudu přenášela do věnce transmise. Celou soustavu poháněl velký 
parní stroj, jenž zároveň vyráběl elektrický proud. Transmise byly později nahrazeny 
vlastními motory. Uvnitř sudu byly po obvodu v několika řadách umístěny dřevěné asi 6 
cm silné a 25 cm dlouhé hřeby, jež při otáčení sudu zachytávaly kůže, a tak jimi vlastně 
míchaly. Pracovník dal kůže nejprve dovnitř a nechal jimi nějaký čas míchat podle 
potřeby buď v louhu nebo v barvě. V louhu se při louhování (loužení) kůže zbavovaly 
tuku a konzervovaly se.  V rovné části sudu bylo okénko velikosti asi 40x80 cm, které 
bylo při otáčení sudu uzavřeno dřevěným víkem a zajištěno dvěma šrouby. Po ukončení 
příslušné operace pracovník otevřel sud, tekutinu zčásti vylil a mokré kůže bral okénkem 
ven. Byl to velice zručný manévr, kterým kůže ze sudu vytahoval a švihem je pokládal na 
připravené stojany, kozy. Ten švih byl potřeba, neboť namočené kůže, zejména hověziny, 
byly cca 10 mm tlusté, nasáklé vodou a vážily až 80 kg. Teletiny a koziny byly 
samozřejmě lehčí. Po vyprázdění se sud naplnil novou várkou.
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2 212. Koupi pozemků p.č. 269/2 o výměře 2233 m  a p.č. 118/2 o výměře 58 m  v k.ú. 
2Křivice  od Sládkové S. za cenu 35,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad Orlicí.

213. Koupi pozemku PK 281/2 o výměře 342 m  v k.ú. Křivice  od Brandejse L. za cenu 
235,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad Orlicí.

2 214. Koupi pozemků p.č. 269/5 o výměře 881 m  a p.č. 280/4 o výměře 288 m  v k.ú. 
2Křivice  od Huška J. za cenu 35,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad Orlicí.

215. Směnu pozemku p.č. 125/7 o výměře 3415 m  v k.ú. Křivice, který je v majetku Města 
2Týniště nad Orlicí za pozemek p.č. 269/4 o výměře 1333 m  v k.ú. Křivice, který je v 

majetku Sternbergové F.

216. Směnu pozemku p.č. 2009/36 o výměře 120 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v 
majetku Dobré Bydlení, s.r.o, Hradec Králové za část pozemku p.č. 2009/24 o 

2výměře 14 m  v k.ú. Týniště nad Orlicí, který je v majetku Města Týniště nad Orlicí. 
Náklady spojené se směnou uhradí žadatel o směnu (Dobré Bydlení, s.r.o., Hradec 
Králové).

217. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2/8 v k.ú. Petrovice n.O. o výměře 247 m  ostatní 
plocha (ostatní komunikace) zastavěný cyklostezkou Petrovice n.O. - Třebechovice 
p.O. z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Týniště nad Orlicí.

2 218. Prodej pozemků p.č. 448 o výměře 124 m , p.č. 449/9 o výměře 38 m  v k.ú. Týniště 
2nad Orlicí za cenu 100,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené do majetku Anderka L. a 

Mastíkové V.

19. Zrušení účtu číslo 1240104399/0800 Město Týniště nad Orlicí - Obnova bytového 
fondu a převedení zůstatku tohoto účtu na účet číslo 1240102369/0800 Město Týniště 
nad Orlicí - Fond rozvoje bydlení. FRB bude používán v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou Města Týniště nad Orlicí č. 3/2007.

B)  Zamítá
2Prodej části pozemku p.č. 1039 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 100 m  pro 

Wohlhőfnera O.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Zprávu kontrolního výboru.

D) Ukládá
1. Zařadit do Strategického plánu rozvoje města rekonstrukci a přístavbu kulturního 
domu s využitím nezastavěné plochy na náměstí.
T:  15.12.2007                                     Odpovídá:  Ing. Matička J.

2. Zasílat elektronickou poštou zastupitelům města usnesení rady města a zápisy z 
jednání výborů a komisí rady (zápisy z finančního výboru a komisí rady budou zasílány i 
zapisovatelce kontrolního výboru paní Málkové).
T:  průběžně                                            Odpovídá: Forejtek B.

3. Projednávat podněty a připomínky vzešlé z jednání výborů a komisí rady na jednání 
rady města.
T:  průběžně                                     Odpovídá:  Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička, starosta
3

Nějaké šatny? Ty nebyly. Každý se přestrojoval někde v koutku na bedně, kde měl 
zároveň pověšené šaty na přestrojení. Ta ústroj se od té na přestrojení mnoho nelišila,  
samá záplata, jenom o něco čistší. A těžké gumáky, ty dělník celý den nesundal z nohou. 
Světla bylo málo, semhle tamhle občas nějaká zářivka. Všude panovalo spíše přítmí. 
Tak nějak vypadalo pracoviště mokrých dílen (barvení či loužení). Dělníci z mokrých 
dílen nosívali takové hezké staré kloboučky bez dna a se jmény. Při práci si našli čas i na 
legrácky. Občas měl některý z dělníků gumáky přibité k dřevěné podlaze, jindy vhodili 
nějakému nováčkovi na začátku směny zrníčko louhu do gumovky. Když se pak při 
práci zapotil, honem spěchal, aby se rychle zul. 
Úpravna byla zvláštní pracoviště. Tam se kůže napínaním jednak srovnaly a do určité 
míry i zvětšily. K tomu sloužily dřevěné rámy zhotovené z prken. Byly veliké cca 3x4 
metry a na ně se kůže hřebíky přibíjely. Později byly tyto dřevěné rámy nahrazeny rámy 
zasouvatelnými a na ně se v suškách s větrákem pružnými pery kůže napínaly a 
sponkami zachycovaly. V některých suškách, třeba i 25 m dlouhých, se sušení 
provádělo průběžně. 
Speciálním strojem při zpracování kůží byla štípačka. Na ní se ještě mokrá a patřičně 
silná kůže asi v polovině své tloušťky po celé ploše rozdělila na kůži vrchovou a spodní. 
Pracovalo se dopoledne i odpoledne s hodinovou přestávkou na oběd. Většinou měl 
každý oběd svůj, nebo mu rodinný příslušník k obědu něco dovezl. Vzpomínka na oběd 
pro tátu patří k mým nejstarším. Bylo to v roce 1939, mně byly tři roky, a máma s 
kastrůlkem v ruce mě vezla na dřevěném autíčku, aby tátovi předala oběd. Autíčko 
mám dodnes, jenom v něm jsou na zahradě květiny. 
Snad v každé fabrice byl člověk, jenž dával pozor na zmetky nebo na materiál. Za války 
šly jakékoliv ztráty na účet Velkoněmecké říše. A koželužny vyráběly a živily frontu.
Z té doby mám ještě jednu vzpomínku. Pamatuji se, že jeden budoucí lékař se zachránil 
od totálního nasazení díky tomu, že pracoval v koželužně. Po válce šel studovat na 
zdravotní školu a pak na lékařskou fakultu. V budoucím povolání využil do jisté míry i 
znalostí nabytých v koželužně. Stal se totiž význačným odborníkem na lidskou kůži. 
Řada pracovníků byla přespolních. Ze Zdelova, Horek, Šachova se chodilo pěšky. Přes 
les a přes luka. Cestou do práce se koželuzi stavovali na skleničku čisté u paní Tůmové 
ve výčepu, což byla taková zastávka vedle hospody U Hodyců naproti dnešní prodejně 
ovoce a zeleniny. 
Ve fabrice se dělaly občas i fušky. To když chytil někdo např. hada a nechal si vydělat 
kůži a pod hlavu mu umístil třeba ozdobnou přezku.
Ještě si vzpomínám na jednu příhodu se šťastným koncem. Stala se kamnáři Hejnovi. 
Sudy na louhování byly umístěny asi půl metru od zadní zdi, tzv. mokré dílny. Pod 
sudem byla vzdálenost k podlaze asi 40 cm, ale k přední straně sudu se povážlivě 
zužovala. Stalo se, že onen pracovník spustil motor, zapomněl dát bezpečnostní klandr 
a šroub uzávěru mu zachytil tkaničku od zástěry, kterou měl uvázanou nad pasem. 
Okamžitě ho sud zvedl do výše a jedině díky nepevnému uzlu na tkaničce, který se pod 
jeho váhou rozvázal, se ze smrtelného objetí sudu uvolnil a spadl k zemi. To mu 
zachránilo život!
Své, trochu nostalgické, vzpomínání na koželuhy a koželužny v Týništi nad Orlicí dnes 
uzavřu vzpomínkou na jeden 1.máj. Tehdy jela firma „Jelínek“ s alegorickým vozem, 
kde měla svoje výrobky - vrchové kůže na boty nebo na kožené kabáty. A barvy? Jenom 
černé barvy se dělalo několik desítek odstínů. Všechno šlo na vývoz do ciziny. Vyráběl 
se i semiš. Semišová saka byla v kurzu, také semišové tašky. Specialitou byl zvlášť 
jemný semiš, jehož výroba byla obzvlášť náročná. 

Zdeněk Musil

 
26



Vážení občané,
do nastávajícího roku 2008 přeji všem hodně pracovních a osobních úspěchů a hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám i vašim blízkým.

Jaroslav Matička,
starosta

                     Z městského úřadu

U S N E S E N Í
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 3.12.2007 
A)  Schvaluje

1. Úpravu rozpočtu k 3.12.2007  podle přílohy č.1.

2. Rozpočtové provizorium od 1.1.2008. V období rozpočtového provizoria budou 
čerpány pouze nejnutnější provozní výdaje a investiční prostředky budou používány 
jen v rozsahu přílohy č.2.

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, „Fond rozvoje bydlení“.

4. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5.12.2005.

5. Vypsání výběrového řízení pro zájemce o poskytování půjček z „Fondu rozvoje 
bydlení“ pro rok 2008.

6. Stanovení ceny pro prodej bytů v majetku Města Týniště nad Orlicí stávajícím 
uživatelům v částce 50 % ceny podle znaleckého posudku plus náklady spojené s 
prodejem s tím, že pokud bude finanční částka složena při podpisu smlouvy, bude tato 
cena snížena o 10 %.

7. Záměr Města Týniště nad Orlicí k prodeji bytů v objektech č.p. 536, 537 (s výjimkou 6 
bytů vybudovaných v roce 2002), 885, 886, 887 stávajícím uživatelům bytů.

8. Záměr Města Týniště nad Orlicí k prodeji objektu č.p. 43 v k.ú. Rašovice, obálkovou 
metodou za minimální cenu podle znaleckého posudku.

9. Prodej části pozemků p.č. 1705/1, 1713/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře přibližně 
2 2138 m  (přesná výměra bude stanovena po zaměření) za cenu 350,-Kč/m  a poplatky s 

prodejem spojené do majetku Lenky Kerhartové a Vojtěcha Kerharta.

210. Prodej spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 261/33 o výměře 6509 m  Lesního 
2družstva Vysoké Chvojno do majetku Obce Vysoké Chvojno za cenu 10,-Kč/m  

(pozemek bude využit pro sportovní účely).

2 211. Koupi pozemků p.č. 269/1 o výměře 3860 m  a p.č. 118/1 o výměře 20 m  v k.ú. 
2Křivice  od Bureše J. a Burešové M. za cenu 35,-Kč/m  do majetku Města Týniště nad 

Orlicí.
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Zprávy z knihovny
Dnešním článkem se vracíme ještě k říjnovému Týdnu knihoven s mottem „Knihovnická 
bašta“. V souvislosti s tímto tématem nás napadlo vyhlásit soutěž: 
                                                O nejstarší kuchařskou knihu.
Historie kuchařských knih v českých zemích sahá až do 15. století. Nejstarší dochovaná 
tištěná kniha staročeské kuchyně je z roku 1535 a vydal ji tiskař Severin. Její název zní:
 “ Kuchařství o rozličných krmiech, kterak se užitečně s chutí strojiti mají…. Celý 
dlouhý název končí upozorněním: „ A ocet, jak se dělá, tam vzadu najdeš!“   
Také slavné dílo J.A.Komenského Orbis pictus  popisuje zařízení staročeské kuchyně. 
V roce 1661 vznikla kuchařská kniha Alžběty Ludmily z Lisova již s převzatými recepty 
německé kuchyně. Na konci 18. století se proslavila Vídeňská kuchařská kniha.
Na začátku 19. století se vařívalo podle Pražské kuchařky, Ouplného umění 
kuchařského nebo podle osmisvazkové Hospodářské pražské kuchařky. 
Českým kuchařským bestsellerem 19. století se však stala Domácí kuchařka 
M.D.Rettigové. Poprvé vyšla roku 1826 v Hradci Králové u nakladatele Pospíšila, 
protože jak sama řekla:. „Neb více lidu se shání po dobrém a chutném obědě než po 
nejkrásnější básni“. 
Tato žena jistě odvedla hodně práce jako spisovatelka a národní buditelka,  bojovnice za 
český jazyk, zakladatelka české knihovny a především matka 11 dětí a vychovatelka 
mnohých paní a dívek ve vedení domácnosti. 
Ale vraťme se k soutěži:  v naší knihovně se sešlo několik exemplářů kuchařek a jejich 
majitelky byly ochotné je zapůjčit a za to jim patří velké poděkování. Vznikla tak malá 
výstavka, která byla k zhlédnutí po celý měsíc listopad v oddělení pro dospělé a obohatila  
pravidelné výpůjční dny. Měli jsme velkou radost, že se objevilo i dílo M.D.Rettigové. 
Kuchařka byla  vytisknuta v roce 1860 a je to zřejmě reedice slavné kuchařky z roku 
1826. Její majitelce připadne odměna, protože šlo skutečně o nejstarším kuchařskou 
knihu. Jedná se o titul, který, jestli dovolíte, musím představit jak je napsán v originále:

Domácí kuchařka,
aneb:

Snadno pochopitelné a vyzkoumané poučení, kterak je
masité i postní pokrmy nejchutnějším způsobem vaří, pečou  a zadělávají

jak je tabule nejnovějším způsobem pokrývají;
Kromě mnohých jiných užitečných, v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí.

Sepsáno od 
Magdaleny Dobromily Rettigové.

Na závěr vám představíme další kuchařské knihy, které hospodyňky většinou znají podle 
jmen jejich autorek: KEJŘOVÁ : Minutové večeře, různé úsporné kuchařské 
předpisy hodící se zejména pro dobu letní , úřednice, učitelky... Publikace od 
SANDTNEROVÉ, JERMÁŘOVÉ,  BEDNÁŘOVÉ atd..  Zajímavá je též brožurka: 
Jak vařit z přídělu-pomocník hospodyněk v nelehkém válečném období.. 
K zajímavým exemplářům patří i různé propagační sešitky s předpisy. VACATŮV 
„Kynetín“ - což je prášek do pečiva z roku 1930. Z  roku 1934 pochází speciální sešitek 
na zpracování medu: Upotřebení medu- Předpisy-Ozdoba doplněný překrásnými 
nákresy na jejich zdobení. Z roku 1895 pochází kuchařská kniha vydaná péčí spolku 
Domácnosť Česká škola kuchařská. V této publikaci se objevuje obdoba našeho 
„papiňáku“ Halibronský parní kuthan k dušení masa.
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Vážení spoluobčané,
je po Vánocích a rok 2007 je u konce. Přinesl,tak jako každý jiný, mnoho událostí a 
zážitků. Pro někoho byl úspěšný, pro někoho méně a pro někoho byl dokonce smutný.
Také v našem městě přinesl změny.
Některé změny většinu občanů těší, ale jsou i takové, které nevítá nikdo. Mezi ty, které 
jistě potěší, je zejména úspěšně pokračující výstavba velkoprodejny PLUS a prakticky 
dokončená demolice bývalé koželužny. Další stavba, na kterou dle mého názoru může 
být Týniště hrdé, je nový motorest pana Kubánka. Do města přináší nejen další možnost 
posezení a občerstvení, ale snad i dostatečnou a důstojnou možnost ubytování.
Pro Týniště a jeho sportovní zázemí je nepochybně velkým úspěchem a vkladem do 
budoucna přestavba atletického stadionu, jehož dráha bude opatřena umělým 
povrchem.
Uplynulý rok přinesl i řadu drobnějších realizovaných akcí - dětským hřištěm v parku a 
budovaným skateparkem u loděnice počínaje, přes modernizaci sociálního zařízení ve 
škole, opravu chodníku U Mlýna, další parkoviště u školy a v sídlišti U Dubu, až po 
modernizované hasičské auto. Jen na dotacích bylo pro město získáno na tyto akce téměř 
10 mil. Kč.
Potěšující je zájem o koupi nejen stávajících bytů v Týništi, ale i o výstavbu nových  
soukromými investory. V současné době vedeme jednání o zástavbě prostoru v centru 
města, v ulici T.G.Masaryka. To, spolu s rostoucím zájmem o privatizaci městských 
bytů, nasvědčuje tomu, že i přesto, že se z Týniště za prací dojíždí,  pokles počtu 
obyvatel se zastavuje a město se začíná omlazovat a snad znovu i růst.   
Naopak, co nikoho z našich občanů potěšit nemůže, je zánik poslední z velkých firem v 
Týništi nad Orlicí - závodu Piana Petrof.
Doufám společně s vámi, že se tento areál podaří rychle oživit, aby se jeho nové využití 
nestalo pro město přítěží, případně aby ho nečekal osud koželužny.
To bylo jen krátké ohlédnutí za rokem právě uplynulým. A nyní co můžeme čekat od 
toho přicházejícího. Samozřejmě zase hlavně práci a věřím, že řešení jen všedních 
problémů normálního života.
Rozpočet na rok 2008 je dosud ve stadiu příprav. Už dnes je ale jasné, že hlavní akcí 
tohoto roku bude završení několikaletých snah o vyřešení problému nedostatku 
stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků v Týništi nad Orlicí. Vybudování 
infrastruktury v této lokalitě si vyžádá náklady cca 20 mil. Kč. Aby se běžný chod města 
touto investicí výrazně neovlivnil, uvažujeme o střednědobém úvěru. Předpokládáme, 
že by mohl být rychle splacen tržbami za prodej parcel.
Druhou významnou akcí, o níž pro rok 2008 uvažujeme, je plynofikace poslední části 
města, kde plyn není dosud zaveden, a to jsou Petrovice.
V příštím roce chceme odstranit naše nedostatky v projektové připravenosti.
O plánovacím období 2007 - 2013, kdy bude možno získat a případně i čerpat finanční 
prostředky z EU, se toho  napsalo a namluvilo tolik, že si hodně lidí myslí, že stačí jen 
požádat a peníze můžeme dostat téměř na cokoliv. 
Opak je pravdou. Právě schvalované operační programy přesně a detailně stanoví, na co 
a za jakých podmínek je možno dotaci získat. Po důkladné analýze těchto podmínek je 
nutno připravit projekt, vypracovat velmi podrobnou žádost s celou řadou příloh a v 
konkurenci ostatních žadatelů být vybrán.
V dostupných operačních programech zatím těžko hledáme dotační tituly na akce, které 
bychom v našem městě potřebovali a chtěli realizovat. Přesto je naší velkou snahou v 
tomto programovacím období takovouto akci vybrat, připravit a o dotaci se ucházet.
Je samozřejmé, že se nemůžeme soustředit jen na přípravu jedné velké akce, ale musíme 
připravovat i celou řadu drobnějších, takových, které nakonec moc vidět nejsou, ale pro 
chod města a život v něm jsou nezbytné. 
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Ke krásným památkám po našich babičkách - hospodyňkách patřily také uhledným 
písmem  psané sešity s recepty.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat za ochotu všem zúčastněným soutěžícím a těšíme se 
na další spolupráci i s Vámi ostatními. Nakonec přidám ještě jeden recept z kuchařky  
vydané v roce 1860.

Žemličky s povidlama
Nakrájej žemličky na řízky, omoč je ve smetaně, pak namaž vždy jeden řízek 
povidlama, druhý naň polož, a tak pokračuj, až jsou všechny, pak je omoč ve 
rozklofaném vejci, obal ve strouhané žemličce a usmaž je dozlatova, pak je posyp 
cukrem a nes na tabuli.
Jest to v čas nouze dobré jídlo.

Nakonec mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti  v novém 
roce 2008 a těšíme se na setkávání s Vámi třeba na našich pravidelných pořadech jako 

Listování pod dubem 
První setkání v novém roce vám nabídneme ve čtvrtek 24.1.2008  a bude to opět 
zajímavé vyprávění s panem Karlem Procházkou.

                                                                                                               Věra Bouzková

Leden v DDM

Pátek 4.1. NOVOROČNÍ DVANÁCTIHODINOVKA                             
19.00 - 7.00 hod. Akce pro 2. stupeň, noc plná her, tvoření z papírových obalů,                    

půlnočních langošů, stolního tenisu a turnajů nejen ve stolním 
fotbale. Vstupné 40,- Kč. S sebou: jídlo a pití, přezůvky, příp. spacák 

Středa 9.1. KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé
17 - 19 hod. Podvečer, kdy si můžete odpočinout s hlínou v ruce. 

Cena 70,- Kč na materiál a energii.

Sobota 12.1. ZÁJEZD NA HORY, přihlaste se předem ve Sluníčku, akce se 
uskuteční při plném autobusu a zimním počasí.                               
 Cena za autobus 100,-, vlek si hradí každý sám.

Každý čtvrtek je pro vás otevřen HERNÍ KLUB POHODA,
od 15 hod. pro školní mládež a od 17 hod pro hravé dospěláky 
a středoškoláky. Vezměte si někoho s sebou a přijďte mezi nás!

PONDĚLNÍ DÍLNY i pro vás..
V našich pravidelných dílnách si můžete vyzkoušet zajímavé techniky bez domácího 
nepořádku. Přijít může i mládež a dospělí, ozdobíte si byt nebo vytvoříte dárky pro 
přátele. Na všechny dílny doporučujeme se přihlásit předem, materiál i prostory jsou 
pro omezený počet míst. Vždy si s sebou vezměte přezůvky a pracovní oblečení. Vstupné 
je na energii a materiál.
Pondělí 7.1. VOLNÁ DÍLNA
16.30 - 18.30 Vyberte si z naší knihovničky zajímavý nápad a udělejte si téměř 
                                cokoliv  podle vlastního přání. Vstupné 20,- Kč
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Pondělí 14.1. ZVONEK Z PEDIGU
16.30 - 18.30 Z úžasného materiálu si odneste na závěr zvonek s rolničkou. Pro děti 

od 12 let, mládež a dospělé. Vstupné 40,- Kč

Pondělí 21.1. TEXTILNÍ RADOVÁNKY
16.30 - 18.30 Další z dílen, kde si můžete známými i novými technikami ozdobit 

bavlněná trička, ubrus nebo prostírání. Na barvě nezáleží. Trička 
mohou být i starší, batikovaná nebo sepraná, nová trička raději 
předem vyperte. Vstupné 30,- Kč

Pondělí 28.1. SÁDROVÁ MOZAIKA
16.30 - 18.30 Malá sádrová rozcvička, objevení báječného materiálu, barvení, 

škrábání a příprava mozaiky z dlaždiček. S sebou: 1 kg sádry, 20,- Kč.

Pøipravujeme na únor�
ZÁJEZDY NA HORY-  pátek 1.2., o jarních prázdninách 4. a 5.2.                                      
JARNÍ PRÁZDNINY - hory, plavání a další akce.

Naďa Pojezdalová
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Mateøské centrum Ratolest 

                       naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici       

Program MC Ratolest na mìsíc leden

Nabízíme tyto zájmové kroužky pro malé děti s rodiči:

ANGLIČTINKA - jazykový kroužek pro děti ve věku 5-7 let, p. Richterová
BARVIČKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 2-4 let, p. Vondráčková
PASTELKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 4-7 let, p. Vondráčková
ROLNIČKA - kroužek zpívání pro děti ve věku 2-3 roky, p. Guldánová
ANGLIČTINA - anglická konverzace pro maminky na MD, p. Petrencová
NĚMČINA - kroužek němčiny pro maminky na MD, p. Maryšková
KERAMIKA - 1x měsíčně pro děti a večer pro maminky, p. Palgutová

Pravidelný týdenní program:

Dopoledne                              Odpoledne
Po         -                                      16.00-18.00 h  HERNA
                                                          16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
Út 9:30 - 11:00 h HERNA 
                      pro nejmenší
St 9.30-10.15 h   ROLNIČKA    16.00-18.00 h  HERNA
                                                           16.00-16.45 h  BARVIČKY
                                                           17:15-18:00 h ANGLIČTINA pro maminky
Čt                                                 15.30-16.15 h  ANGLIČTINKA I.
                                                           16.15-17.00 h  ANGLIČTINKA II.
                                                           16.15-17.45 h  PASTELKY
Pá 9:30 - 11:00 h HERNA 

Mimořádné akce:
7.1.(Po) Plánování činnosti MC.

    Začátek v 16.00 h v MC Ratolest 
14.1. - 20.1. Brigáda (vnitřní prostory MC Ratolest)
Na únor plánujeme začít s hrátkami s FLÉTNOU! 
Kontakt:  
Dana Štěpková, tel. 494 377 210, mobil 728 990 236, dana.stepkova@centrum.cz

                                                                                    http://(www.)ratolest.ic.cz

Na obálku pro letošní rok jsme vybrali fotografii z místního stadionu, pořízenou 
na podzim loňského roku, kdy se těžké stroje zakusovaly" do staré běžecké 

"
dráhy, aby ji rozšířily, opravily a připravily na pokrytí umělým povrchem s 
názvem CONIPUR.
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Vydává Městský úřad v Týništi nad Orlicí
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Libor Stolín, Jan Bohatý, Petra Čížková.
 

Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

Tam rovněž objednávejte inzerci.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

Objednávky KC města, tel. 494 371 693.
Distribuce prostřednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 700 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VZ P R A O D A J

                     LEDEN  2008
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