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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.

Program MC Ratolest na měsíc únor
Po
Út
St

Čt
Pá

Dopoledne
9:30 11:00 h HERNA
pro nejmenší
9.30-10.15 h ROLNIČKA

-

Odpoledne
16.00-18.00 h HERNA
16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
16.00-18.00 h HERNA
16.00-16.45 h BARVIČKY
17:15-18:00 h ANGLIČTINA
pro maminky
15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.
16.15-17.00 h ANGLIČTINKA II.
16.15-17.45 h PASTELKY

9:30 - 11:00 h HERNA

Mimořádné akce:
11.2. (Po) Plánování činnosti MC, od 16.00 h v MC Ratolest
13.2. (St) Informační schůzka o hrátkách s FLÉTNOU, 15:30 h.
(pod vedením S. Dubnové), pro děti od 4 let
18.2. (Po) HOST v MC Ratolest: Mgr. Jiřina Jarošová, logopedka, 16:30h.
(Povídání o LOGOPEDII -jaké děti jí potřebují, kdy s ní začít,
praktické ukázky logopedie u dětí a zodpovězení dotazů)
POZOR!
Ø
Maminky, využijte možnosti konverzace v NĚMECKÉM (pondělí 16:00 - 16:45 h) a
ANGLICKÉM (středa 17:15 - 18:00 h) jazyce!
Ø
Hledáme a zveme další HOSTY do MC Ratolest! Jaká témata nás a naše děti zajímají?
Divadlo, knihy, ruční práce, zdraví a nemoci našich dětí, …
Ø
Během jarních prázdnin budou v MC Ratolest otevřeny HERNY dle programu!
Přijďte mezi nás!
Kontakt: Dana Štěpková, 728 990 236, dana.stepkova@centrum.cz
Katka Guldánová, 605 489 569, kathy@wo.cz

Jste nachlazeni?
V tomto ročním čase se není čemu divit. Každý už také známe metody a způsoby, jak s
nachlazením bojovat. Dnes vám však nabídnu jiný pohled na nachlazení. Ten mají lidé,
kteří se zabývají skrytým významem nemocí.
- Nachlazení nás upozorňuje, že nám chybí vnitřní teplo. U dětí je příznakem nedostatku
péče a pozornosti dospělých.
- Nachlazení je projevem toho, že jsme se chovali podle cizího měřítka, máme v sobě
tudíž něco cizího, neodpovídajícího naší osobě, a to nás oslabuje.
- Nachlazení nás dále upozorňuje, že jsme se nakazili od jiných, jejich špatným
chováním k nám. My se tomu chování bráníme, protože nám bere všechny síly.
- Nachlazení našemu tělu říká, že mu chybí sebedůvěra a jistota. Tělo se tak snaží zbavit
všeho cizího a nalézt sebe sama.
Nemoc není jen příběhem těla, ale také projevem duše, citu. U nemocných dětí
to bývalo dříve tak, že s nimi zůstávala v posteli maminka, která je držela za ruku a
hladila. Láska je prý nejlepším lékařem.
Z knihy Karla Tepperweina Skrytý význam nemocí podle zpracování v
časopise Lékárna 5/2007.
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Z městského úřadu
Výtah z jednání rady města za prosinec 2007
a leden 2008
- Rada města projednala návrh Nařízení obce č.2/2007, kterým se stanovuje rozsah,
způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků. Rada nařízení obce
schválila.
- Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2007, Fond rozvoje
bydlení. Rada města doporučuje projednat návrh vyhlášky v zastupitelstvu města.
- Rada města opakovaně projednala záležitost zakázky na regeneraci centrální zóny
města, kterou zpracoval Ateliér DELTA 90 Hradec Králové. Analýza zakázky a
výpočet honoráře představuje částku 288 tis. Kč. Rada doporučila zakázku zařadit do
rozpočtu provizoria na rok 2008. Záležitost bude postoupena k projednání v
zastupitelstvu města.
- Rada města projednala záležitosti týkající se rozpočtového provizoria na rok 2008.
Rada doporučuje zařadit do rozpočtového provizoria finanční částky na geometrické
zaměření lokality Podboří, projektové dokumentace lokality Podboří, revitalizaci
centra města a projektu rekonstrukce radnice pro územní řízení.
- Rada města projednala záležitost uzavření Městského úřadu Týniště nad Orlicí
31.12.2007. Rada města uzavření úřadu doporučila.
- Rada města projednala záležitost inventarizace majetku v roce 2007. Rada schválila
příkaz k provedení inventarizace v roce 2007 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v
platném znění, podle předložené přílohy.
- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí
o použití rezervního fondu v částce 150 tis. Kč na krytí neplánovaných nákladů na
opravu techniky. Rada použití rezervního fondu schválila.
- Rada města projednala zápis z komise životního prostředí z 11.12.2007. Rada města
doporučila zařadit finanční částku na odborné posouzení zdravotního stavu dubů v
lokalitě „Na Stávku“ do rozpočtu 2008. Ve věci odstranění parovodu v náhonu Alba
bude osloven majitel. Dopracování projektu na protipovodňové hráze v Petrovicích
bude zařazeno do rozpočtu na rok 2008.
- Rada města byla seznámena s textem smlouvy na investiční dotaci mezi Městem
Týniště nad Orlicí a firmou Audisbus Rychnov nad Kněžnou. Investiční dotace byla
schválena zastupitelstvem města do rozpočtového provizoria na rok 2008. Rada města
nemá námitky k textu smlouvy.
- Rada byla informována o problematice pronájmu veřejného prostranství na náměstí za
účelem prodeje. Někteří trhovci rozporují plochu pronajaté plochy. Rada doporučila
umístit na náměstí informační tabuli s údaji o ceně pronájmu.
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- Rada města projednala záležitost stanovení podmínek pro zástavbu lokality „Střed“ v
prostoru u samoobsluhy. Rada rozhodla uložit stavební komisi, aby předložila návrh
na vypsání záměru prodeje pozemku s termínem do 15.2.2008.
- Rada města vzala na vědomí oznámení společnosti Aquaservis, a.s., Rychnov nad
Kněžnou, o změně ceny vodného a stočného s platností od 1.1.2008. Cena za vodné se
mění z 24,86 Kč na 27,10 Kč, cena stočného z 25,69 Kč na 28,00 Kč.
- Rada města byla seznámena se zápisem ze sportovní komise ze dne 19.12.2007. Rada
rozhodla, že požadavek ZŠ k úhradě režijních nákladů za užívání tělocvičny ZŠ
zájmovými organizacemi (Sokol. SK, DDM) nebude vybírán. Úhrada těchto nákladů
bude řešena zahrnutím finanční částky do rozpočtu na rok 2008. Připomínky k
ukládání nářadí SK a Sokola budou řešeny s ředitelem ZŠ. Dále rada projednala zápis
Osadního výboru Petrovice n.O. Požadavky na případné opravy obecního domu
budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2008. Čištění příkopů na cizích pozemcích nebude
ze strany města zajišťováno.
- Rada města byla seznámena s rezignací J. Makalouše na funkci velitele jednotky SDH
Týniště nad Orlicí k 31.12.2007. Rada schválila jmenování Bohatého M. velitelem
jednotky s platností od 7.1.2008.
- Rada města projednala žádost uživatelů bytů v č.p. 881 o odkoupení bytů do osobního
vlastnictví. Rada města doporučila postoupit žádost ZM.
- Rada města byla seznámena s dopisem OÚ Albrechtice nad Orlicí ve věci
spolufinancování projektu protipovodňových hrází ve Štěpánovsku. Tato záležitost
byla projednána v radě města č. 26 dne 17.12.2007 s tím, že rada doporučuje zařazení
finanční částky na protipovodňové hráze do rozpočtu roku 2008.
- Rada města projednala problematiku loutkového divadla, které bylo zřízeno v
prostorách tělocvičny U Dubu, která je v pronájmu SK Týniště nad Orlicí. O místnost,
kde je umístěno loutkové divadlo, projevila zájem firma MURPHYS Týniště nad
Orlicí, která má v podnájmu restaurační zařízení v objektu tělocvičny. Rada
konstatovala, že v současné době je téměř vyloučeno, aby loutkové divadlo zahájilo
provoz (není změna užívání, otázka dalších finančních prostředků na loutky,
personální zajištění účinkujících). Na základě žádosti SK Týniště nad Orlicí rada
nemá námitky k pronájmu předmětné místnosti firmě MURPHYS.

Mateřské centrum Ratolest
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici
http://(www.)ratolest.ic.cz

Advent a vánoce v MC Ratolest
Nový rok se překulil a se schopností vlastní pouze jemu proměnil nejednu světobornou
událost našich životů v bezvýznamnou záležitost loňskou.
Pár „bezvýznamných“ a příjemných chvil, které nám zpříjemnily období adventu, jsme
prožili i my v MC. Začalo to výrobou vánočních ozdob a výzdob v BARVIČKÁCH a
PASTELCE, zpíváním písniček pojících se k zimě a také vánočních koled v
ROLNIČCE; žáčci ANGLIČTINKY obohatili svůj slovníček o „zimní a vánoční“
slovíčka.
Do MC zavítal na besídku i Mikuláš, anděl a čertík, který byl sice velmi roztomilý, ale
ani to nepomohlo k tomu, aby se některá dítka neschovávala za rodiče a ukápla i nějaká
ta slzička. Vše spravila až nadílka.
Snad za zdařilé se dá pokládat vystoupení dětí MC Ratolest a dětí z EKONIKY v
Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí, kdy se ke zpívání a hraní na flétničky připojili
svým zpěvem i obyvatelé centra (nebylo jich tentokrát málo) a odměnili děti potleskem a
sladkostmi. Děti je za to obdarovaly vyrobenými vánočními anděly s vánočním
přáníčkem a příslibem, že přijdou znovu s novým vystoupením..
A aby byly Vánoce tak, jak mají být, rozsvítil se v MC ozdobený stromeček, pod kterým
byly dárky, které - jak už lze nyní konstatovat - zaujaly a nezůstanou pouze jako
„ozdoba“ na polici.
Na letošní rok máme již částečně popsanou část našeho „Nápadníku“ a velmi rádi mezi
sebou přivítáme nové rodiče s jejich ratolestmi a novými nápady.
Děkujeme všem, kteří činnost MC podpořili, podporují a snad i nadále podporovat
budou.
Radka Vondráčková

Povolení odběru podzemních a povrchových vod
Povolení odběru podzemních a povrchových vod je vyřizováno formou správního
řízení. Z toho plyne, že veškerá korespondence účastníkům řízení, to je zahájení řízení a
rozhodnutí, je určena do vlastních rukou žadatele. Je zarážející, jaké množství
nevyzvednutých dodejek se vrací. Obzvlášť překvapující je to u občanů, kteří přímo
žádají a nejsou si schopni vydané rozhodnutí ani vyzvednout.Vždyť toto rozhodnutí je
důležité jedině pro ně. Jedna dodejka stála město do konce roku 2007 částku 30,- Kč. Od
letošního roku je to již 40,- Kč. Za žádost přitom občané neplatí nic.
Chtěl bych tímto požádat občany města, kterých se toto týká, aby si tato rozhodnutí
vyzvedávali a šetřili tím nejen městské finance , ale i čas zaměstnanců Městského úřadu.
Pavel Nadrchal, místostarosta města
2

23

Městský úřad Týniště nad Orlicí
Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

Podatelna
Mgr. Polášková Ivana

podatelna

494 337 300

mestsky.urad@tyniste.cz

Starosta, Místostarostové, Tajemník, Sekretariát
Ing. Matička Jaroslav
Nadrchal Pavel
MUDr. Otava Josef
Forejtek Bohuslav
Čížková Petra

starosta
místostarosta
místostarosta
tajemník
sekretariát starosty

494 337 333

494 337 331
494 337 330

maticka@tyniste.cz
nadrchal@wo.cz
otava.tyniste@tiscali.cz
forejtek@tyniste.cz
cizkova@tyniste.cz

vedoucí správního odboru
matrika
sociální záležitosti
sociální záležitosti

494 337 301
494 337 302
494 337 303
494 337 304

jesinova@tyniste.cz
hlavova@tyniste.cz
zasterova@tyniste.cz
machacova@tyniste.cz

vedoucí odboru výstavby
referent odboru výstavby

494 337 310
494 337 311

hejna@tyniste.cz
vaskova@tyniste.cz

vedoucí stavebního úřadu
referent stavebního úřadu
referent stavebního úřadu

494 337 320
494 337 321
494 337 322

palanova@tyniste.cz
dolanska@tyniste.cz
rohlicek@tyniste.cz

životní prostředí

494 337 340

urbanek@tyniste.cz

vedoucí finančního odboru
účetní
mzdová účetní
pokladna
pokladna

494 337 350
494 337 351
494 337 352
494 337 353
494 337 354

oubrechtova@tyniste.cz
malkova@tyniste.cz
prochazkova@tyniste.cz
kristakova@tyniste.cz
myskova@tyniste.cz

Správní odbor
Ješinová Jarmila
Hlavová Marie
Zástěrová Jana
Machačová Jaroslava

Odbor výstavby
Hejna Zdeněk
Vašková Dana

Stavební úřad
Palánová Ilona
Dolanská Stanislava
Rohlíček Pavel

Odbor životního prostředí
Urbánek Josef

Finanční odbor
Oubrechtová Ivana
Málková Lenka
Procházková Ivana
Křišťáková Jana
Myšková Jitka

Společenská kronika

Sobota 23.2. od 14 hod.

Vítáme na svět
Tereza Štěpková
Josef Dlabal
Kateřina Kristlová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Na tradiční akci pro děti v hotelu Orlice vás
čekají drobné hry, soutěže, tombola,
předtančení. Vstupné 20,- Kč za osobu.

Životní jubilea
98 let
Nováčková Helena
93 let
Marie Koudelková

Placení 2. pololetí…
Nejpozději do 29.2. 08 žádáme o zaplacení příspěvků na 2. pololetí.
Platby předejte, prosím, vedoucím jednotlivých kroužků.

80 let
Zdeňka Čechová
Alena Kinská
Bohumil Václavík
Vladimír Sklenář

Připravujeme…
17. - 22.3.
VELIKONOCE s DDM
Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se
Mária Chudíčková (62)
Alexander Korb (84)
Lidmila Zilvarová (81)
Marie Provazníková (91)
Vojtěch Kramarovič (63)
Václav Drábek (80)
Růžena Vilímková (93)
Miroslav Píša (87)
Čest jejich památce!
Poděkování

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě paní Švábové a
paní Sekyrové, za milé blahopřání, květiny a pěkný dárek k mému životnímu jubileu.
Zdena Muchová
4

Až se léto zeptá, co jsme dělali v zimě, máme odpověď:
Připravovali jsme letní tábory, na které se můžete hlásit už nyní.
28.6. - 6.7.
LT SLUNÍČKO, tradiční tábor na zahájení prázdnin s prima partou
vedoucích, celotáborovou hrou a krásnou přírodou, pro děti od 1. do
9. třídy,
vedoucí: Naděžda Pojezdalová
28.6 - 8.7.
TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, pro všechny tancechtivé od 1. třídy
po středoškoláky. Kromě tance budou i výtvarné činnosti, legrace,
sport, výlety, tábornické dovednosti aj., vedoucí: Dana
Černohousová
7.7. - 17.7.
PIRÁTSKÁ CESTA, příměstský tábor pro předškoláky - 4. třídu,
putování pěšky, na kolech i lodí, celotáborová hra s pravou pirátskou
tématikou, ubytování a stravování v DDM, vedoucí: Eva Jenčíková
17. - 23.8.
VEČERNÍČKOV - tábor pro rodiče s dětmi (5 - 12 let) v rekreačním
zařízení Astra. Vyzkoušejte s námi tuto netradiční dovolenou,
program je nabitý akcemi a aktivitami, ze kterých si každý může
vybrat. Dopoledne pro děti činnost v oddílech, pro dospělé sport,
výtvarno nebo odpočinek. Odpoledne společná hra nebo volný
program. Jste se svými dětmi a zároveň máte čas pro sebe. Ubytování
v chatičkách, strava vynikající, krásné okolí, koupání v místě.
Přihlášky do konce března. Vedoucí: Eva Jenčíková
23. - 30.8.
MARŤANKY - sportovně-výtvarný tábor, pro dívky od 2. třídy, v
rekreačním areálu Astra, ubytování v chatkách, strava výborná,
dobré sportovní podmínky, pěkné okolí, vedoucí: Eva Jenčíková
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JARNÍ PRÁZDNINY s DDM
Na všechny akce je nutné se předem přihlásit v DDM!!!
Pondělí 4.2.
7.30 - 13.30
9 - 12 hod.
Úterý 5.2.
9 - 12 hod.
Středa 6.2.

9 - 12 hod.
Čtvrtek 7.2.
9 - 12 hod.

15 - 19 hod.

Pondělí 11.2.
16.30 - 18.30

Středa 13.2.
17 - 19 hod.
Čtvrtek 14.2.
17 - 20 hod.
Pondělí 18.2.
16.30 - 18.30

Pondělí 25.2.
16.30 - 18.30

ZÁJEZD NA HORY
Půldenní výlet na sjezdovku, pokud máte lyže, snowboard nebo
běžky, pojeďte s námi. Přihlášky do 30.1. Cena 100,- Kč za
autobus, vlek si hradí každý sám.
DOPOLEDNE S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU
Pohádkové dopoledne v DDM, kde si zasoutěžíte, zahrajete a něco
pěkného si vyrobíte. Cena 20,- Kč.
ZÁJEZD NA HORY, podmínky stejné jako v pondělí.
MAXIPES FÍK o prázdninách
Soutěže, hry, výtvarné činnosti pro děti v DDM. Cena 20,- Kč.
VÝLET DO AQUACENTRA V HK
Přihlášky do 30.1. Omezený počet míst. Sraz v 9.15 na nádraží,
návrat ve 13.30 tamtéž. S sebou: plavky, ručník, čepice, kapesné
dle uvážení, průkazku na slevu vlaku. Cena 140,- Kč (jízdné,
vstupné, doprovod, dozor).
RADOVÁNKY S RUMCAJSEM
Sportování a hrátky v DDM. Stolní tenis, fotbálek, soutěže
družstev, malování.
HERDEN I. část
Prázdninové dopoledne ve společnosti nejrůznějších moderních
společenských her. CARCASSONNE, AKTIVITY, TRANS
EVROPA, BANG! a další hry vás naučíme během několika minut.
K dispozici bude i stolní tenis.
Přihlášky do 5.2. Cena 10,- Kč.
HERDEN II. část
Pokračujeme v hraní s pokročilými i se začátečníky. Kdo přijde s
dospělým doprovodem, má vstup zdarma. Možno i bez přihlášek.
Vstupné 10,- Kč
KAŠÍROVÁNÍ
Dílna pro všechny, co rádi zkouší nové nápady, od 10 let, mládež i
dospělé. Splníme sny odloženým novinám a vzkřísíme je do nové
podoby. Loutka, talíř nebo miska mohou být vaše pondělní
výrobky. Cena 25,- Kč na energii a materiál. S sebou: pracovní
oblečení, přezůvky, staré noviny.
KERAMICKÁ DÍLNA pro mládež a dospělé
Pohodový podvečer pro zamazané ruce. Cena 70,- Kč (hlína,
výpal, glazury).
VALENTÝNSKÉ SLAVNOSTI
Tradiční diskotéka od 5. třídy, nejen pro zamilované, ve Velvetu.
Vstupné 20,- Kč.
OBRÁZKY DO OKEN
Dílna pro všechny, kdo si chtějí pěkně ozdobit okna. Pro děti od 10
let (mladší pouze v doprovodu rodičů). Cena za materiál a energii
25,- Kč.
S sebou: pracovní oblečení, přezůvky.
PÍSKOVÁNÍ
V této dílně si vyzkoušíte techniku pískování. Odnesete si vlastní
obrázky bez domácího nepořádku. Přihlášky předem ve Sluníčku.
Cena za materiál a energii 30,- Kč. S sebou: pracovní oblečení,
přezůvky.
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Chtěl bych tímto veřejně poděkovat starostovi města Týniště nad Orlicí panu Ing.
Matičkovi za jeho čestné jednání, se kterým se v dnešní době už téměř nesetkáváme.
Proto si myslím, že by se o tom mělo dozvědět co nejvíce občanů, především Vašeho
města, aby všichni věděli, že je to poctivý člověk. Tím, že mi vrátil moji v předvánočním
shonu ztracenou peněženku s velkým obnosem peněz a veškerými doklady, zachránil
Vánoce celé mojí rodině. Nabízené nálezné nekompromisně odmítl. Ještě jednou mu
touto cestou děkuji a prosím o zveřejnění ve Zpravodaji. Děkuji.
Stanislav Teichman
Vzpomínka

Dne 20.1.2008 uplynuly dlouhé a smutné tři roky, co jsme ztratili našeho milovaného
manžela a otce pana Ivana Kudryho.
Stále vzpomíná manželka, dcera Erika s rodinou a syn Ivan s Adámkem.

Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají, nikde Tě nenajdou, jen slzy padají.
Dne 11. února 2008 uplynou již tři přesmutné roky, kdy od nás navždy odešla naše
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená
Dvořáková.
Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodinou,
manžel a děti.
Byl z nás a patřil k nám - chybí nám jako každý dobrý člověk…

Dne 13. února uplyne třetí smutný rok, kdy odešel od všeho, co měl rád a pro co žil, náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Václav Zilvar z Petrovic.
Děkujeme všem, kteří na tohoto skromného, poctivého a mimořádně pracovitého
člověka vzpomenou s námi.
Manželka a dcery s rodinami

26. února to bude rok, co nás opustila naše milovaná maminka a babička paní Vlasta
Živcová.
S láskou vzpomínají
dcera, synové.
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CO-KDY-KDE
únor 2008
DIVADLO

12. února(úterý)

Prázdniny snů
Po roce se na týnišťská divadelní prkna vrací velice oblíbený
divadelní soubor Háta z Prahy. Tentokrát s sebou přiváží komedii s
detektivní zápletkou autora Francise Joffa. V hlavních rolích se
Vám představí Ivana Andrlová, Vladislav Beneš, Ernesto Čekan,
Vladimír Čech, Lucie Zedníčková, Milena Dvorská a mnozí další.
Režie se ujal Antonín Procházka.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

24. února (neděle) Jak to bylo s Růženkou
Po dlouhé době se do Týniště vrací divadelní soubor Vrchlický z
Jaroměře.
Představí se Vám v pohádce pro malé i velké diváky.
Režie Stanislav Tomek.
Začátek je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

8. Proč jste se rozhodl podnikat v Týništi n.O. a jak se Vám podniká?
Volba Týniště nad Orlicí byla ovlivněna tehdejšími osobními vztahy a zejména pak
celkovou situací na pracovním trhu. Místní Elitex se v letech 1994-5 v podstatě
rozpadal a byl, společně s historicky danou vysokou úrovní pracujích ve strojírenství,
zdrojem kvalifikovaných pracovních sil.
9. Bydlíte tu a nebo odněkud dojíždíte?
V Týništi nemám stálé bydliště, dojíždím vždy na pracovní týden z Prahy.
10. Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, na
co jsem se nezeptala?
Největším problémem, se kterým je třeba se v dnešní době vypořádat, je změna
prostředí, ve kterém se nejen v oblasti podnikání, ale i v běžném životě, pohybujeme.
Adaptace na soustavné „přitvrzování“ je pro mnohé z nás obtížná. Jsem přesvědčen,
že by velmi mnoho pomohlo, kdybychom jeden druhého dokázali, a to za všech
okolností, respektovat a uměli se k sobě chovat slušně. Určitě bychom tak předešli
mnoha nepříjemným situacím.
11. Co Vy, jako podnikatel, považujete za zásadní pro to, aby firma „běžela“ a
prosperovala?
Základním předpokladem chodu kterékoliv firmy je zajištění zakázkové náplně ve
vhodném složení a dostatečném rozsahu. To umožňuje investovat energii a
prostředky do rozvoje firmy. Stejně důležitý je však pocit sounáležitosti firmy a lidí,
kteří v ní pracují.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů!
Paž.

KONCERT

18. února (pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Vystoupí žáci, kteří se zúčastní Národní soutěže ZUŠ ve hře na
klavír, kytaru a smyčcové nástroje.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
25.února (pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//

Únor v DDM
Ppátek 1.2.
7.30 - 13.30

Pátek 1.2.
17 - 10 hod.

ZÁJEZD NA HORY
Jsou pololetní prázdniny, takže můžeme jet už v pátek za lyžovačkou
na hory. Přihlášky předem ve Sluníčku do 30.1. Cena 100,- Kč za
autobus, vlek si hradí každý sám.
NOC S MACHEM A ŠEBESTOVOU pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ
Nocování ve Sluníčku s večerními hrami, pečením snídaně,
výtvarnými a sportovními aktivitami, pohoda s kamarády. Spaní na
žíněnkách ve vlastních spacákách. Přihlášky předem ve Sluníčku do
30.1. Omezený počet míst. Cena 50,- Kč.
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VÝSTAVY

Zrcadlo týnišťských podnikatelů

24. února (neděle)

Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí
dokonale vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.
Dnes to bude v pořadí již 3. firma, která nese název VARIOTEC s. r. o.
Její ředitel Ing. Petr Králík, CsC. byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n. O.
něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Pane inženýre, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n. O.
existuje. Jaké byly její začátky?
Firma byla založena v roce 1994. Skladbou výroby, zejména zpočátku, navazovala
jednak na technické vztahy a podmínky mého předchozího působiště ÚJV Řež a na
kontakty v oblasti výroby pro automobilový průmysl, získané na počátku jejího
působení. Přínosem byla zejména odbornost zaměstnanců, kteří přišli z větší části z
bývalého Elitexu.
1. Kde sídlila a sídlí nyní?
Firma sídlí od počátku své existence v Týništi nad Orlicí v ulici V. Opatrného (bývalé
Polákovo zahradnictví - pozn. Zpravodaj). K původní výrobní hale byla v roce 2002
přistavěna další, která umožnila rozšíření našich technických možností, zejména v
oblasti dělení a přípravy materiálu ve výrobě.
2. Co a z jakého materiálu vyrábíte?
Náš sortiment je poměrně široký; od výroby dílců a sestav pro zahraniční zákazníky,
se kterými spolupracujeme stabilně již více než 8 let, až po dodávky technologických
zařízení pro výrobní podniky či provozy klinik nukleární medicíny. Zpracováváme
veškeré druhy ocelí a také širokou paletu neželezných kovů včetně niklu či titanu.
3. Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Naše produkce je z větší části určena zahraničním zákazníkům, z nichž bych chtěl
uvést např. firmy IKA či MFS GmbH obě z BRD nebo European Research center v
NL. V České republice je naším partnerem např. firma Rieter CZ. Technologické
celky jsme dodali např. do fy Bosal cz, DURA Kopřivnice či do PET Center v Praze a
v Brně.
4. Kolik máte zaměstnanců?
VarioTec s.r.o. je malá firma, máme celkem 21 zaměstnanců.
5. Jakou mají profesi?
Vedle členek administrativního oddělení mají všichni zaměstnanci technickou
kvalifikaci odpovídající potřebám výroby a jejich profesí.
6. A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Moje profesní historie není příliš rozmanitá. Po krátkém dvouletém období, kdy
jsem působil jako technik a opravář zemědělských strojů, jsem začal pracovat jako
konstruktér a technik ve výrobě. Této profesi jsem zůstal věrný až do roku 1992, kdy
jsem začal podnikat.
7. Kdo firmu řídí?
Ředitelem firmy jsem já Ing. Petr Králík, CsC. Funkci vedoucího výroby zastává pan
Ing. Roman Masopust a funkci mistra ve výrobě pan Ladislav Zahálka. Oba dva svou
práci vykonávají velmi zodpovědně, kvalita naší produkce je stabilní.
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PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

TANEC

2.února (sobota)

PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka.
Bohatá tombola + předtančení.
Vstupenky v ceně 30,-Kč lze zakoupit u MUDr Vaníka.
Sál hotelu Orlice.
Začátek plesu je v 19,30 hodin.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

Týnišťské páry v Hradci Králové
V sobotu 12. 1. 2008 se v Hradci Králové v MTC Krok konala taneční soutěž. Zúčastnily
se jí i páry z týnišťského tanečního klubu Raz a Dva, a to ve velmi hojném počtu.
Nejvíce párů reprezentovalo naše město v kategorii absolventi tanečních kurzů. Z
celkového počtu 29 párů jich tančilo 11 z Týniště. A také výborně uspěly! Sedm párů,
které se probojovaly až do semifinále, má možnost změřit si své taneční umění na
mistrovství republiky absolventů TK, které se bude konat v dubnu v Praze. Mezi 6
finalistů porota vybrala 5 tanečníků a tanečnic z našeho klubu. A jak toto taneční klání
dopadlo?
1. místo - Adam Hejna - Eliška Vohnoutová
2. místo - Jiří Pavlata - Katka Flegelová
3. místo Michal Volek - Veronika Bartošová
4. místo Jakub Tláskal - Tereza Otavová
5. místo David Brendl - Renata Hašková
V kategorii Dospělí STT - třída D obsadil 7. finalové místo Lukáš Veselka a Lenka
Doležalová.
V kategorii Hobby dospělí Lat. byli 5. ve finále Marek Stolín a Andrea Nováková.
Velikým úspěchem je také 2. místo Jana Haška a Ivy Tiché v kategorii dospělí C - Lat.
Všem párům gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho dalších
tanečních úspěchů.
Lenka Milá a Orest Janeček,
vedoucí TK Raz a Dva Týniště nad Orlicí
7

Pro milovníky místní historie
Zprávy z knihovny

Když se v lednu roku 2003 v divadle křtila kniha Týniště nad Orlicí město v lesích, slíbil
před publikem její realizační tým, že bude jeho snahou vytvořit nějaké seskupení pro
nadšence o dějiny města. Trvalo to dlouhých pět let, než jsme se k té myšlence i slibu
vrátili. Během uplynulého roku se několikrát původní knižní tým sešel jak v rámci
školské a kulturní komise MÚ, tak i „jen tak“, třeba při povídání na zdejší faře, která se
stala díky vstřícnosti faráře Mgr. Havlíčka takovým malým zázemím.
Rozhodli jsme se pro vytvoření občanského sdružení, které bylo pod názvem Spolek
přátel města Týniště nad Orlicí v listopadu loňského roku na ministerstvu vnitra
zaregistrováno a bylo mu přiděleno identifikační číslo. Jak již ze samotného
pojmenování plyne, toto sdružení je určeno pro vás, zájemce o místní historii. Vás
všechny, kteří mezi nás chcete přijít, seznámíme v průběhu měsíce na oficiálním webu
města (www.tyniste.cz) se stanovami sdružení.
A jak mezi nás vstoupit? Stačí na podatelně Městského úřadu vyplnit jednoduchou
přihlášku a potom už jenom počkat, až vám přijde pozvánka na členskou schůzi nebo
lépe řečeno na příjemné posezení a povídání o dobách dávných. Uvítáme každého, kdo
je ochoten přinést, ukázat, půjčit či věnovat cokoliv, co se týká dlouhé historie města,
uvítáme každého, kdo se zájmem přijde.
Za zakládající výbor sdružení Libor Koldinský

Projektu Celé česko čte dětem byla udělena záštita Ministerstva kultury České
republiky a Dětského fondu UNICEF.
Celému projektu vévodí heslo: „Čteme dětem 20 minut denně. Každý den!“
Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že hlasité čtení má pro emocionální
vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Vědci a
praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí děti jazyku a myšlení,
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje jeho vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou
moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání v
přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně
přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize a počítačové hry.
To je správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku,
nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si s chutí i v dospělosti.
Na rozdíl od podobných projektů zaměřených na podporu dětského čtenářství není
tento projekt zaměřen jen na děti. Originální a přínosný je v tom, že oslovuje rodiče a
další dospělé z nejbližšího okolí dítěte. Při společném čtení roste důvěra dítěte v rodině,
dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované.
Do kampaně Celé Česko čte dětem se aktivně zapojila již celá řada známých
osobností: Václav Havel s chotí, Michal Horáček s chotí, Zdeněk Svěrák, Michal
Viewiegh, Barbora Špotáková, Petr Hapka, Jan Přeučil, Aneta Langerová, pražský
primátor Pavel Bém a další.
Samozřejmě i velká řada knihoven.
I naše knihovna se zapojila do tohoto projektu a připravila pro malé i velké čtenáře
celoroční cyklus čtení, předčítání a soutěží o ceny. Každý měsíc vás seznámíme s
autorem či ilustrátorem dětských knížek a zadáme soutěžní otázky.
Takže pozor, začínáme!
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Marie Kubátová (* 8.8.1922)

XII. TDP - Divotvorný
hrnec - Josef Bahník,
jako nezapomenutelný
vodník Čochtan

Paní Marie Kubátová se narodila v Praze a vyrůstala v intelektuální rodině. Maminka,
PhDr. Amálie Kutinová byla folkloristka a spisovatelka, autorka dětských knížek,
zejména cyklu Gabra a Málinka. Tatínek byl inženýr.
Vystudovala reálné gymnázium a přírodovědeckou fakultu UK v Praze a
farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Provdala se za PhDr. Jaroslava Kubáta z
Benecka v Krkonoších. Pracovala jako magistra v lékárnách na různých místech.
Posledním místem působení bylo Vrchlabí.
Od roku 1979 se Marie Kubátová věnovala pouze spisovatelské činnosti. Napsal více
než 70 knížek pro děti, mládež i dospělé čtenáře, divadelních a rozhlasových her. Podle
jejích námětů bylo natočeno několik filmů a televizních inscenací. Těžila z prostředí
krkonošského folklóru, ze života lidí v tomto horském kraji. Lékárenské prostředí jí
bylo v mnoha pohádkách předlohou.
„ Je to skvělá korálkářka a nejvíc ji sluší drobné literární útvary, které jako korálky
navléká na jemnou nit své fantazie a jimiž tak snadno a lehce umí dojmout své čtenáře,“
napsal o Marii Kubátové Adolf Branald.
Jen pro připomenutí několik názvů knížek:
Daremné poudačky
Kariéra bílé vrány
Pohádky pro poškoláky
O heřmánkové víle
Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky
Sny pod kloboukem
Arcibáby
O Popelce
„Rukopis je jenom předivo snů a přání autora, aby dozrály v knižní podobu. Vydat se do
rukou čtenáři, na to knížka potřebuje rodný dům, a to jsou ilustrátor, grafik, vydavatel, je
nás zkrátka hodně,“ skláněla paní Kubátová poklonu spolupracovníkům.
I my skládáme poklonu paní Marii Kubátové za fantazii, převedenou její rukou do
nepřeberného množství příběhů, pohádek, poudaček.
Zadání úkolu:
1. Zjisti, jaké knihy od paní Marie Kubátové má ve svém fondu městská knihovna.
2. „Anče, Kubo! Hajnej! Himlhergotkruncajselement! Odkud je toto hubování?
3. Zjisti, jak se jmenuje nejnovější knížka paní Marie Kubátové.

XX. TDP - Dobývání princezny Turandot
(zleva Jan Bohatý, Jaroslav Suchý, Eva Drábková, Marie Hlaváčková)
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Zveme malé čtenáře i s dospělým doprovodem, který může samozřejmě sloužit jako
poradce a začínajícím čtenářům může pomoci se čtením a hledáním. Neboť čtení, jak
jsme se dozvěděli v úvodu, je nutné a prospěšné. Jde o dobrou investicí pro naše děti,
která nás stojí pouhých 20 minut denně, jak tvrdí odborníci, a výsledky se určitě
dostaví!!!
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Mimo pravidelné půjčování v dětském oddělení zahájíme
ve čtvrtek 21. 2. 2008
od 15,00 do 16,00 hod.
pravidelným společným čtením z knihy
„Povídám, povídám pohádku”.
Josefína Hanzlová
dětské oddělení Městské knihovny
Pozvánka na další pokračování oblíbeného cyklu:

Listování pod dubem
ve čtvrtek dne 21.února 2008
od 17,00 hodin ve výstavním sále Městské knihovny

jeho překársné vzpomínky na život, na jeho divadelní, televizní a filmovou práci a
především na film Byl jednou jeden král, kde se sešli takoví velikáni českého divadla jako
Jan Werich, Vlasta Burián, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký a Lubomír Lipský.
Mistra jsme v nočních hodinách zdárně dopravili do Grandu. Protože by si nevzal peníze,
věnovali jsme mu skleněnou broušenou mísu. Dnes by myslím byla v hodnotě mnoha
tisíc korun. Sledovali jsme ještě z auta, zda ji úspěšně donese do hotelu. Donesl. A když za
sebou zavíral dveře, bylo to moje poslední osobní setkání s Mistrem českého divadla.
Ročník 1987. Rád končím druhou desítku. Končím ji rád i proto, že jsme hráli krásné a
náročné představení za režie Luboše Hlaváčka, u nás po panu Paťavovi, specialistovi na
klasiku. Ale k tomu jsme si přizvali kapacitu největší, pana prof. Dr. Jana Císaře, CsC.
Ohromného a letitého fandu ochotnického divadla, mnohaletého člena porot Jiráskova
Hronova, dramaturga Národního divadla a pedagoga DAMU. Dělal s námi Dobývání
princezny Turandot. Jeho slabostí byly cigarety (je to nepřetržitý kuřák) a potom také
zákusky. To činilo veškeré náklady, které nás jeho přítomnost stála. Nevlastnil řidičský
průkaz, takže do Hradce Králové jezdil vlakem a jízdné si platil.
V titulní roli hrála se mnou Eva Drábková. Byl to strašlivý nápor na mozek,
textu bylo mnoho. Určitě bylo mimořádně zajímavé i to, že Luděk Jehlička, coby kancléř
čínského císařství, hrál jedno představení se zlomenou nohou v sádře. I to musí
absolvovat obyčejný ochotník! Turandot nevyhrála. Vyhrála Úpice a její inscenace
Zákon věčnosti.
Příště vzhůru do třetí desítky.
Jan Bohatý /pokračování/

Nová firma v průmyslové zóně
Ukončením výroby v týnišťské společnosti Piana v loňském roce vznikl problém jak z
hlediska zaměstnanosti, tak z pohledu dalšího ekonomického vývoje města. Prázdné a
chátrající tovární areály v podnikatelsky nepříliš atraktivních oblastech (označované
jako brownfields) jsou obecně velkým problémem a vysloužily si i pozornost Evropské
unie, jejíž fondy podporují revitalizaci takových území.
Prodej části areálu Pian královéhradecké společnosti EKO-CONTAINER SERVICE
(ECS) dává naději, že v Týništi nevznikne podobný „brownfield“, že město nebude
muset obtížně a nákladně lákat investory. ECS je předním českým distributorem
přepravních a skladovacích kontejnerů na kapaliny (tzv. IBC kontejnerů), dodavatelem
plastových sudů a kanystrů. Zároveň zajišťuje vracení použitých obalů zpět do oběhu
ekologickým čištěním na specializované lince.
Důvodem přemístění skladů a výroby ECS z Hradce Králové do Týniště byly na jednu
stranu nedostatečné skladovací prostory v krajském městě a nedostupnost jiného
volného areálu v místě. Na druhou stranu to byla právě příležitost, která se objevila v
týnišťské průmyslové zóně. (Týnišťská průmyslová zóna leží za tratí a táhne se podél
kolejí západním směrem od bývalého Českého nábytku, později Piana, s.r.o., dnes ECS
k bývalému ČSAD. Pozn. Zpravodaj).
Přítomnost ECS v Týništi vytváří potenciál pro zájem dalších firem. Je ověřené, že
nejsložitější je získat prvního zájemce, který motivuje zájem dalších. Nejtěžší fáze se
tedy díky prodeji části areálu do majetku ECS obešla bez účasti města. A je důležité, že
firma komunikuje s radnicí. Příkladem spolupráce je třeba její investice do dopravního
navigačního systému v souladu s požadavky města.
-pl-

IX. TDP - Svatba pod deštníky - krásné setkání s Miroslavem Horníčkem - společná
fotografie, bohužel bez Mistra.
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Osmnáctý TDP se zpíval, ale Týniště nezpívalo. Soubor z Chocně zpíval muzikál
pozdějšího ministra kultury Pavla Dostála a Richarda Pogody Gaudeámus igitur,
Třebechovice zpívaly Ježka a Nebe na zemi. My jsme nezpívali. My jsme hráli
sovětského autora Korsunského a jeho hru Byla to láska. Snad nejlépe to zhodnotila
naše letitá přítelkyně, ale neúprosná kritička Jana Albrechtová z Kostelce n. O., která
mně tehdy řekla:“Honzo, proboha, kde jste to vyhrabali?“ Hra o mezilidských vztazích,
ale v podstatě o ničem. Jediné ohromné plus bylo, že to s námi dělal Otakar Prajzner,
režisér hradeckého dnes „Klicperáku“, který později přešel do Divadla Petra Bezruče v
Ostravě, kde je, myslím, dodnes. To byl Pan režisér a dotáhl to s námi tak daleko, že i s
touto hrou o ničem jsme podzim vyhráli. Jak jsou ty poroty nevyzpytatelné! Ale na
Otakara Prajznera máme ty nejlepší vzpomínky.
Přišel XIX.TDP pro náš soubor nezapomenutelný. Proč? Hrály tu osvědčené
soubory: Třebechovice přijely s Mušketýry po 30 letech, Jaroměř přivezla Co je české,
to je hezké. Česká Lípa hrála od Shakespeara Jak se vám líbí. Hrála ji v té době nezvykle
v kruhové scéně v sále hotelu Orlice. S překrásnou hrou Vévodkyně valdštějnských
vojsk přijelo Ústí nad Orlicí a uvedlo ji v režii již vzpomínaného Saši Gregara.
Týnišťský Jirásek však tentokrát vyrazil s trumfem. Václav Štech kdysi napsal hru Třetí
zvonění, ale Miroslav Horníček ji upravil pro 20. století a spolu s Harry Macourkem /jak
říkal Mistr Horníček Mac Ourcem/ udělali výbornou hudební komedii Svatba pod
deštníky. Trápil jsem se s režií spolu s Járou Suchým, trápil jsem se i s „křovím“ v čele s
Leonem Horským. Obojí mě trápilo a vzalo mně nejméně rok života. V dobrém slava
smyslu. Byli to tenkrát „votroci“. Dlužno připomenout, že v této hře hrál Jarda Drábek
první nepěveckou roli, předtím pořád jenom zpíval operety, a v tom zlobivém „křoví“
hrál i synovec slavného autora písní Zdeňka Borovce Tomáš a také David Drábek, dnes
autor mnoha úspěšných her, renomovaný dramatik a nositel ceny Alfréda Radoka.
A teď k Miroslavu Horníčkovi. Shoda náhod byla, že když jsme inscenaci
Svatba pod deštníky dělali, pan Horníček zrovna režíroval v hradeckém divadle, kam
tehdy mohl. Zatelefonoval jsem mu, abych se s ním domluvil, kde se sejdeme. Bylo to v
hotelu Grand, kde měl svoje „apartmá“. Byl to čalouněný pokoj, asi tak 3x6 metrů.
Tvrdil, že mu ho vždycky rezervují a že je mu tam hrozně dobře. Byl nesmírně vstřícný a
okamžitě souhlasil, že k nám na zkoušku přijede. Nastal den D a my jsme si pro něj do
Grandu jeli. Byl u toho pan Karel Procházka st. a Eva Dušková, kteří dosvědčí, že nelžu
ani slovo. Cestou z Hradce Králové nám vykládal o světové výstavě v Montrealu, kde
dělal na střídačku s Lubomírem Lipským Kinoautomat, až jsme dorazili do Motorestu
Lípa na oběd. Byl to tehdy vyhlášený podnik, kde zářil vyhlášený kuchař Mirek
Svatuška, a já měl v kapse neuvěřitelnou zálohu 500,-Kčs. Minutka tam stála do dvacky
a nejdražší byl asi přípitek finskou vodkou za 16,-Kčs. Mistr se podíval na jídelák a
povídá: „Ježíši Kriste, tady mají plíčky na smetaně.“ Takže menu bylo vyřešeno. V
Praze se prý nedá sehnat. Pan kuchař mu narovnal úplně rovný talíř a nás to stálo celých
6,90 Kčs. Mezitím Lipáci z formanky zjistili, že je tam Horníček. Protože věděli, že je
zarytý fotbalový slávista, přinesli mu k podpisu plakát hráčů Sparty. Mistr přes celý
plakát napsal: „Ať žije Slávie“ a Váš Miroslav Horníček.
A přijeli jsme zpátky do kulturáku na zkoušku. Ještě předtím jsem se ho
decentně zeptal: „Mistře, jak se vyrovnáme?“ On sáhl do kapsy, vytáhl peněženku a
povídá:“Co stál ten oběd?“ Tím mezi námi padla poslední zábrana a ohromně jsme si
pak ten den rozuměli. Ještě jsem si však dovolil závěrečnou taktickou připomínku:
„Víte, Mistře, my jsme jenom ochotníci a máme na to ještě celej tejden.“ A on povídá:
„No tak, a hraje se až večír!“ Tím mě odboural podruhé. Zkouška se mu skutečně líbila,
byl spokojený, několikrát vnikl i na jeviště, aby předvedl svůj záměr, a my jsme ten
ročník podzimu vyhráli. Po zkoušce bylo ještě pokecání a beseda se členy našeho
souboru, kteří zrovna Svatbu nehráli. Mistra jsme mírně „owhiskovali“ a poslouchali
14
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Podzimu bylo čtyřicet - 2. pokračování
„Tak šel život a tak zase příště“, to byla poslední věta minule. Takže dnes otvírám s
cirkusovým zvoláním „Právě začínáme“ druhou desítku.
V té druhé desítce až do roku 1990 ještě pracovala porota a přibyla nová ocenění. Byl
vítězný pohár, cena za režii, cena za mužský a ženský herecký výkon, cena za scénu a
cena diváka; to vše od roku 1980. Ale abychom správně navázali.
XI. TDP v roce 1978 měl výbornou dramaturgii i soubory. Nesmírně obtížnou hru
Tři na lavičce sehrál soubor z Červeného Kostelce, ve které opět exceloval již
vzpomínaný Jiří Kubina. Dulcineu z Toboly a Českou Třebovou tehdy představil
vynikající talent a pozdější člen poroty Saša Gregar. Ale teď ta pravá zajímavost!
Desátý podzim vyhrál soubor z Hradce Králové se Ztřeštěnou nedělí, jak již je uvedeno
v minulém Zpravodaji, za režie Vladimíra Kettnera, herce hradeckého divadla, který
byl na XI.TDP přítomen i jako režisér nové hradecké inscenace Neapol město milionů,
ale zároveň u nás dělal hru Poštovní známka z Vídně. A ta nakonec zvítězila. Jistě k
tomu dopomohl i tehdejší začínající asistent režie Karel Procházka ml. Na něm tehdy
bylo, aby nás na place honil, když Vladimír Kettner narežíroval scény. Vracel nás třeba
až 13x. Jeho profesionální práce byla nezaměnitelná a on byl opravdu vynikající profík.
A právě Karel Procházka ml. převzal 28.10.1978 vítězný pohár pro Týniště z rukou
Karla Procházky st., tehdy předsedy komise školské a kulturní. Pak, že se to nedědí z
otce na syna.
Rok 1979 byl pro náš soubor úspěšný. Nastudovali jsme tehdy nevídanou inscenaci
proslavenou Janem Werichem - Divotvorný hrnec. Notový materiál a text nám tehdy ze
známosti a načerno zapůjčil ve Státním divadle Brno a režii na sebe vzal vždy odvážný
Jarda Havel s Lubošem Hlaváčkem. Představení se povedlo, byl spokojen i kapelník
Karel Grulich. Zahrát si Divotvorný hrnec, to byl jeho životní sen. Vždyť v něm byly
hity „Jakpak je teď u nás doma“ a „Čert ví sám“. V titulní roli vodníka Čochtana s námi
tehdy hrál kolega Jardy Havla z učňáku v Rychnově Josef Bahník. Kdysi filmař
rychnovské osmičky, dneska novinář. Před jeho výkonem v této hře smekám klobouk.
Měl však jednu zajímavost. On trpěl trémou, a když si dal na povzbuzení rum, muselo
to být akorát, protože kdyby jich bylo víc, tak zapomínal text. Ale byl to a je dodneška
fajn chlap. Ono se to po Janu Werichovi těžko hraje. Hráli jsme to mnohokrát, sbírali
jsme ceny, ale v Týništi ne. Toho podzimu byla silná konkurence. Jaká to podobnost!
Voskovec, Werich, Ježek a Slaměný klobouk z Úpice i Horníčkova hra Tři Alberti a
slečna Matylda. Ti vyhráli dvanáctý TDP. A nakonec jsme my málem měli průšvih při
posledním představení Divotvorného hrnce v Polici n/M. Přišla nám na to agentura
DILIA, která hlídá autorské poplatky. Hra byla totiž devizově vázaná, ale všechno
vyšumělo doztracena.
XIII. TDP přinesl další novinku. Do programu se přidala nová kategorie pohádka
pro děti. Začínalo se, jak jinak, s Janem Drdou a Hrátkami s čertem. Představení
potom bylo v programu už pět. Podzim se zaměřil tentokrát na ženy. Zvědavé ženy z
Hronova a Dámský krejčí z Nového Bydžova, ve kterém dnes exceluje Marián Labuda.
I náš soubor hrál o ženských. Bylo to představení Tři v tom. Jiří Menzel, inspirovaný
komedií del'arte, napsal překrásnou a vtipnou věc a myslím, že jsme ji nezkazili. Tři v
tom byly Marie Šmídová, Eva Drábková a Ilona Marčíková. Scénu a kostýmy nám
navrhl pan Alois Obejda, tehdejší šéfvýtvarník Státního divadla Brno. Tato komedie
byla moc úspěšná a vyhrála TDP, cenu za režii a cenu diváka. Co víc si může ochotnické
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divadlo přát? Tehdy mně řekl člen krajské poroty, dlouholetý režisér hradeckého
divadla František Bahník:“Honzo, vy jste opravdu dobrý, vy byste museli vyhrát
všechno, ale my jsme slušná porota a musíme myslet i na další.“ To bylo uznání, které
mě léta hřálo.
Dva na koni, jeden na oslu, krásná hra z pera Oldřicha Daňka. Konečně jsme se
vrátili trochu ke klasice. Je to hra o Svatých válkách, a přesto je to zdramatizováno tak,
že se to dokonce dá i vtipně hrát. Režíroval to Luboš Hlaváček. Hra byla zfilmována.
Pamatuji se, že po první čtené zkoušce mně kolega Jarda Jirák, jinak vždy slušně se
vyjadřující člověk (byl to učitel) povídá: „Tak, Honzo, z téhle role se asi po….!“ Hrál
mnicha Svatého, žoldnéře a hrál ho brilantně. Tehdy byl divadelní podzim také velmi
slušně dramaturgicky obsazen. Vyhrála Jitřní paní z Náchoda. Mimochodem, ta
představitelka titulní role byla navíc hrozně hezká a ona i soubor si to zasloužily. Ta
představitelka Jitřní paní se ke všemu ještě jmenovala Ludmila Šmídová! Jaká krásná
podobnost s týnišťskou Maruškou Šmídovou. To byl rok 1981.
V Týništi n. O. se hrálo divadlo poprvé již v roce 1836, jak je zapsáno v městské
kronice, ale oficiálně byl soubor založen v roce 1883. Od dvacátých let dalšího století
nese s písemným svolením samotného Mistra Aloise Jiráska jeho jméno. Ale my jsme s
naším vzpomínáním v roce 1982. Tehdy se režijně dali dohromady Jarda Havel a Eva
Drábková. Myslím. že to byla dokonce její první režie. Výsledkem byla krásná hra
Jiřího Šotoly Cesta Karla IV. do Francie a zpět. Byla to přepůvabná komedie o výletě
otce vlasti za svojí starou známou do Paříže spolu se svým nezdárným synem
Václavem, který tam dokonce přišel i o panictví. V této trojce skutečně excelovali Marie
Hlaváčková, Jarda Havel ml. a velký ochotník a obětavý člověk Luděk Jehlička ze
Záměle. Dlouhých 18 let k nám dojížděl a byl nenahraditelnou osobností po Toníku
Plevovi, který nás opustil v únoru 1983. Luděk byl i muzikant, hrál na housle, ale aby si
zahrál v operetě, to bylo ukrutné přemlouvání. Byl nepředstavitelný trémista, což diváci
nikdy nepoznali, protože na place byl Pan herec. Zato jsem to poznal já, který jsem s ním
těch 18 let hrál a měl mockrát propocený kostým. A abych nezapomněl! Při jubilejním
XV. TDP se nám narodila druhá dcera Jana. Tehdy jsem u toho nebyl, jak je dnes
zvykem. Hrál jsem v Častolovicích Karla V., krále Francie, v právě vzpomínané hře.
Přišel rok 1983 a XVI. TDP. Byl to rok výjimečný! Byl to Rok českého divadla,
otevíralo se nově zrekonstruované Národní divadlo a týnišťský soubor slavil výročí 100
let od svého založení. A my jsme měli plné hlavy organizačních oslav a přitom nacvičili
českou klasiku od J.K.Tyla Tvrdohlavá žena s Marií Hlaváčkovou v titulní roli.
Představení bylo s muzikou, kde jsme poprvé zkoušeli jenom „místní hudební zdroje“.
Ale nakonec opět musel nastoupit pan kapelník Karel Grulich, aby to vůbec hrálo.
Poprvé hrál u divadla tehdy nový učitel ZUŠ Tonda Závodní, dnes dirigent velkého
dechového orchestru ZUŠ. Poprvé a naposledy hrála na týnišťském jevišti točna. To
bylo zařízení, které navrhl Jarda Havel a se kterým postavy ze hry Duchové Krkonoš
otáčely a měnily tak jednotlivé obrazy ke spokojenosti svého pána Zlatohlava. Zřejmě
nepracovaly s točnou moc dobře, protože tento ročník jsme nevyhráli. Vyhrál ho soubor
Jirásek z Hronova s klasikou od bratří Čapků Ze života hmyzu.
Do své 101. sezóny a do XVII.TDP nastupoval náš soubor jak jinak než komedií. Již
osvědčená režisérská dvojice Drábková Havel vybrala krásnou, a teď myslím bezelstně
a upřímně,“kávovinu“ Vladimíra Renčína Nejkrásnější válka. Parodie na řeckou
Lysystratu a samozřejmě se zpěvy, které s námi tehdy dělal i hrál neuvěřitelně
talentovaný muzikant Jarda Dostál. Člověk, který neznal noty, všechno odposlechl
ušima a potom zahrál cokoliv. Působilo nás v tom roce 1984 včetně technického
personálu okolo padesátky. Úctyhodné číslo! Přijeli k nám na premiéru i Vladimír
Renčín a paní Čiháková, která psala texty k písním. Ještě na tomto podzimu vystoupil
soubor z Úpice se zcela netradiční Tylovou Fidlovačkou a soubory z Třebechovic a
Lomnice n. P. Zvítězila však naše Nejkrásnější válka.
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vítězný pohár, cena za režii, cena za mužský a ženský herecký výkon, cena za scénu a
cena diváka; to vše od roku 1980. Ale abychom správně navázali.
XI. TDP v roce 1978 měl výbornou dramaturgii i soubory. Nesmírně obtížnou hru
Tři na lavičce sehrál soubor z Červeného Kostelce, ve které opět exceloval již
vzpomínaný Jiří Kubina. Dulcineu z Toboly a Českou Třebovou tehdy představil
vynikající talent a pozdější člen poroty Saša Gregar. Ale teď ta pravá zajímavost!
Desátý podzim vyhrál soubor z Hradce Králové se Ztřeštěnou nedělí, jak již je uvedeno
v minulém Zpravodaji, za režie Vladimíra Kettnera, herce hradeckého divadla, který
byl na XI.TDP přítomen i jako režisér nové hradecké inscenace Neapol město milionů,
ale zároveň u nás dělal hru Poštovní známka z Vídně. A ta nakonec zvítězila. Jistě k
tomu dopomohl i tehdejší začínající asistent režie Karel Procházka ml. Na něm tehdy
bylo, aby nás na place honil, když Vladimír Kettner narežíroval scény. Vracel nás třeba
až 13x. Jeho profesionální práce byla nezaměnitelná a on byl opravdu vynikající profík.
A právě Karel Procházka ml. převzal 28.10.1978 vítězný pohár pro Týniště z rukou
Karla Procházky st., tehdy předsedy komise školské a kulturní. Pak, že se to nedědí z
otce na syna.
Rok 1979 byl pro náš soubor úspěšný. Nastudovali jsme tehdy nevídanou inscenaci
proslavenou Janem Werichem - Divotvorný hrnec. Notový materiál a text nám tehdy ze
známosti a načerno zapůjčil ve Státním divadle Brno a režii na sebe vzal vždy odvážný
Jarda Havel s Lubošem Hlaváčkem. Představení se povedlo, byl spokojen i kapelník
Karel Grulich. Zahrát si Divotvorný hrnec, to byl jeho životní sen. Vždyť v něm byly
hity „Jakpak je teď u nás doma“ a „Čert ví sám“. V titulní roli vodníka Čochtana s námi
tehdy hrál kolega Jardy Havla z učňáku v Rychnově Josef Bahník. Kdysi filmař
rychnovské osmičky, dneska novinář. Před jeho výkonem v této hře smekám klobouk.
Měl však jednu zajímavost. On trpěl trémou, a když si dal na povzbuzení rum, muselo
to být akorát, protože kdyby jich bylo víc, tak zapomínal text. Ale byl to a je dodneška
fajn chlap. Ono se to po Janu Werichovi těžko hraje. Hráli jsme to mnohokrát, sbírali
jsme ceny, ale v Týništi ne. Toho podzimu byla silná konkurence. Jaká to podobnost!
Voskovec, Werich, Ježek a Slaměný klobouk z Úpice i Horníčkova hra Tři Alberti a
slečna Matylda. Ti vyhráli dvanáctý TDP. A nakonec jsme my málem měli průšvih při
posledním představení Divotvorného hrnce v Polici n/M. Přišla nám na to agentura
DILIA, která hlídá autorské poplatky. Hra byla totiž devizově vázaná, ale všechno
vyšumělo doztracena.
XIII. TDP přinesl další novinku. Do programu se přidala nová kategorie pohádka
pro děti. Začínalo se, jak jinak, s Janem Drdou a Hrátkami s čertem. Představení
potom bylo v programu už pět. Podzim se zaměřil tentokrát na ženy. Zvědavé ženy z
Hronova a Dámský krejčí z Nového Bydžova, ve kterém dnes exceluje Marián Labuda.
I náš soubor hrál o ženských. Bylo to představení Tři v tom. Jiří Menzel, inspirovaný
komedií del'arte, napsal překrásnou a vtipnou věc a myslím, že jsme ji nezkazili. Tři v
tom byly Marie Šmídová, Eva Drábková a Ilona Marčíková. Scénu a kostýmy nám
navrhl pan Alois Obejda, tehdejší šéfvýtvarník Státního divadla Brno. Tato komedie
byla moc úspěšná a vyhrála TDP, cenu za režii a cenu diváka. Co víc si může ochotnické
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divadlo přát? Tehdy mně řekl člen krajské poroty, dlouholetý režisér hradeckého
divadla František Bahník:“Honzo, vy jste opravdu dobrý, vy byste museli vyhrát
všechno, ale my jsme slušná porota a musíme myslet i na další.“ To bylo uznání, které
mě léta hřálo.
Dva na koni, jeden na oslu, krásná hra z pera Oldřicha Daňka. Konečně jsme se
vrátili trochu ke klasice. Je to hra o Svatých válkách, a přesto je to zdramatizováno tak,
že se to dokonce dá i vtipně hrát. Režíroval to Luboš Hlaváček. Hra byla zfilmována.
Pamatuji se, že po první čtené zkoušce mně kolega Jarda Jirák, jinak vždy slušně se
vyjadřující člověk (byl to učitel) povídá: „Tak, Honzo, z téhle role se asi po….!“ Hrál
mnicha Svatého, žoldnéře a hrál ho brilantně. Tehdy byl divadelní podzim také velmi
slušně dramaturgicky obsazen. Vyhrála Jitřní paní z Náchoda. Mimochodem, ta
představitelka titulní role byla navíc hrozně hezká a ona i soubor si to zasloužily. Ta
představitelka Jitřní paní se ke všemu ještě jmenovala Ludmila Šmídová! Jaká krásná
podobnost s týnišťskou Maruškou Šmídovou. To byl rok 1981.
V Týništi n. O. se hrálo divadlo poprvé již v roce 1836, jak je zapsáno v městské
kronice, ale oficiálně byl soubor založen v roce 1883. Od dvacátých let dalšího století
nese s písemným svolením samotného Mistra Aloise Jiráska jeho jméno. Ale my jsme s
naším vzpomínáním v roce 1982. Tehdy se režijně dali dohromady Jarda Havel a Eva
Drábková. Myslím. že to byla dokonce její první režie. Výsledkem byla krásná hra
Jiřího Šotoly Cesta Karla IV. do Francie a zpět. Byla to přepůvabná komedie o výletě
otce vlasti za svojí starou známou do Paříže spolu se svým nezdárným synem
Václavem, který tam dokonce přišel i o panictví. V této trojce skutečně excelovali Marie
Hlaváčková, Jarda Havel ml. a velký ochotník a obětavý člověk Luděk Jehlička ze
Záměle. Dlouhých 18 let k nám dojížděl a byl nenahraditelnou osobností po Toníku
Plevovi, který nás opustil v únoru 1983. Luděk byl i muzikant, hrál na housle, ale aby si
zahrál v operetě, to bylo ukrutné přemlouvání. Byl nepředstavitelný trémista, což diváci
nikdy nepoznali, protože na place byl Pan herec. Zato jsem to poznal já, který jsem s ním
těch 18 let hrál a měl mockrát propocený kostým. A abych nezapomněl! Při jubilejním
XV. TDP se nám narodila druhá dcera Jana. Tehdy jsem u toho nebyl, jak je dnes
zvykem. Hrál jsem v Častolovicích Karla V., krále Francie, v právě vzpomínané hře.
Přišel rok 1983 a XVI. TDP. Byl to rok výjimečný! Byl to Rok českého divadla,
otevíralo se nově zrekonstruované Národní divadlo a týnišťský soubor slavil výročí 100
let od svého založení. A my jsme měli plné hlavy organizačních oslav a přitom nacvičili
českou klasiku od J.K.Tyla Tvrdohlavá žena s Marií Hlaváčkovou v titulní roli.
Představení bylo s muzikou, kde jsme poprvé zkoušeli jenom „místní hudební zdroje“.
Ale nakonec opět musel nastoupit pan kapelník Karel Grulich, aby to vůbec hrálo.
Poprvé hrál u divadla tehdy nový učitel ZUŠ Tonda Závodní, dnes dirigent velkého
dechového orchestru ZUŠ. Poprvé a naposledy hrála na týnišťském jevišti točna. To
bylo zařízení, které navrhl Jarda Havel a se kterým postavy ze hry Duchové Krkonoš
otáčely a měnily tak jednotlivé obrazy ke spokojenosti svého pána Zlatohlava. Zřejmě
nepracovaly s točnou moc dobře, protože tento ročník jsme nevyhráli. Vyhrál ho soubor
Jirásek z Hronova s klasikou od bratří Čapků Ze života hmyzu.
Do své 101. sezóny a do XVII.TDP nastupoval náš soubor jak jinak než komedií. Již
osvědčená režisérská dvojice Drábková Havel vybrala krásnou, a teď myslím bezelstně
a upřímně,“kávovinu“ Vladimíra Renčína Nejkrásnější válka. Parodie na řeckou
Lysystratu a samozřejmě se zpěvy, které s námi tehdy dělal i hrál neuvěřitelně
talentovaný muzikant Jarda Dostál. Člověk, který neznal noty, všechno odposlechl
ušima a potom zahrál cokoliv. Působilo nás v tom roce 1984 včetně technického
personálu okolo padesátky. Úctyhodné číslo! Přijeli k nám na premiéru i Vladimír
Renčín a paní Čiháková, která psala texty k písním. Ještě na tomto podzimu vystoupil
soubor z Úpice se zcela netradiční Tylovou Fidlovačkou a soubory z Třebechovic a
Lomnice n. P. Zvítězila však naše Nejkrásnější válka.
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Osmnáctý TDP se zpíval, ale Týniště nezpívalo. Soubor z Chocně zpíval muzikál
pozdějšího ministra kultury Pavla Dostála a Richarda Pogody Gaudeámus igitur,
Třebechovice zpívaly Ježka a Nebe na zemi. My jsme nezpívali. My jsme hráli
sovětského autora Korsunského a jeho hru Byla to láska. Snad nejlépe to zhodnotila
naše letitá přítelkyně, ale neúprosná kritička Jana Albrechtová z Kostelce n. O., která
mně tehdy řekla:“Honzo, proboha, kde jste to vyhrabali?“ Hra o mezilidských vztazích,
ale v podstatě o ničem. Jediné ohromné plus bylo, že to s námi dělal Otakar Prajzner,
režisér hradeckého dnes „Klicperáku“, který později přešel do Divadla Petra Bezruče v
Ostravě, kde je, myslím, dodnes. To byl Pan režisér a dotáhl to s námi tak daleko, že i s
touto hrou o ničem jsme podzim vyhráli. Jak jsou ty poroty nevyzpytatelné! Ale na
Otakara Prajznera máme ty nejlepší vzpomínky.
Přišel XIX.TDP pro náš soubor nezapomenutelný. Proč? Hrály tu osvědčené
soubory: Třebechovice přijely s Mušketýry po 30 letech, Jaroměř přivezla Co je české,
to je hezké. Česká Lípa hrála od Shakespeara Jak se vám líbí. Hrála ji v té době nezvykle
v kruhové scéně v sále hotelu Orlice. S překrásnou hrou Vévodkyně valdštějnských
vojsk přijelo Ústí nad Orlicí a uvedlo ji v režii již vzpomínaného Saši Gregara.
Týnišťský Jirásek však tentokrát vyrazil s trumfem. Václav Štech kdysi napsal hru Třetí
zvonění, ale Miroslav Horníček ji upravil pro 20. století a spolu s Harry Macourkem /jak
říkal Mistr Horníček Mac Ourcem/ udělali výbornou hudební komedii Svatba pod
deštníky. Trápil jsem se s režií spolu s Járou Suchým, trápil jsem se i s „křovím“ v čele s
Leonem Horským. Obojí mě trápilo a vzalo mně nejméně rok života. V dobrém slava
smyslu. Byli to tenkrát „votroci“. Dlužno připomenout, že v této hře hrál Jarda Drábek
první nepěveckou roli, předtím pořád jenom zpíval operety, a v tom zlobivém „křoví“
hrál i synovec slavného autora písní Zdeňka Borovce Tomáš a také David Drábek, dnes
autor mnoha úspěšných her, renomovaný dramatik a nositel ceny Alfréda Radoka.
A teď k Miroslavu Horníčkovi. Shoda náhod byla, že když jsme inscenaci
Svatba pod deštníky dělali, pan Horníček zrovna režíroval v hradeckém divadle, kam
tehdy mohl. Zatelefonoval jsem mu, abych se s ním domluvil, kde se sejdeme. Bylo to v
hotelu Grand, kde měl svoje „apartmá“. Byl to čalouněný pokoj, asi tak 3x6 metrů.
Tvrdil, že mu ho vždycky rezervují a že je mu tam hrozně dobře. Byl nesmírně vstřícný a
okamžitě souhlasil, že k nám na zkoušku přijede. Nastal den D a my jsme si pro něj do
Grandu jeli. Byl u toho pan Karel Procházka st. a Eva Dušková, kteří dosvědčí, že nelžu
ani slovo. Cestou z Hradce Králové nám vykládal o světové výstavě v Montrealu, kde
dělal na střídačku s Lubomírem Lipským Kinoautomat, až jsme dorazili do Motorestu
Lípa na oběd. Byl to tehdy vyhlášený podnik, kde zářil vyhlášený kuchař Mirek
Svatuška, a já měl v kapse neuvěřitelnou zálohu 500,-Kčs. Minutka tam stála do dvacky
a nejdražší byl asi přípitek finskou vodkou za 16,-Kčs. Mistr se podíval na jídelák a
povídá: „Ježíši Kriste, tady mají plíčky na smetaně.“ Takže menu bylo vyřešeno. V
Praze se prý nedá sehnat. Pan kuchař mu narovnal úplně rovný talíř a nás to stálo celých
6,90 Kčs. Mezitím Lipáci z formanky zjistili, že je tam Horníček. Protože věděli, že je
zarytý fotbalový slávista, přinesli mu k podpisu plakát hráčů Sparty. Mistr přes celý
plakát napsal: „Ať žije Slávie“ a Váš Miroslav Horníček.
A přijeli jsme zpátky do kulturáku na zkoušku. Ještě předtím jsem se ho
decentně zeptal: „Mistře, jak se vyrovnáme?“ On sáhl do kapsy, vytáhl peněženku a
povídá:“Co stál ten oběd?“ Tím mezi námi padla poslední zábrana a ohromně jsme si
pak ten den rozuměli. Ještě jsem si však dovolil závěrečnou taktickou připomínku:
„Víte, Mistře, my jsme jenom ochotníci a máme na to ještě celej tejden.“ A on povídá:
„No tak, a hraje se až večír!“ Tím mě odboural podruhé. Zkouška se mu skutečně líbila,
byl spokojený, několikrát vnikl i na jeviště, aby předvedl svůj záměr, a my jsme ten
ročník podzimu vyhráli. Po zkoušce bylo ještě pokecání a beseda se členy našeho
souboru, kteří zrovna Svatbu nehráli. Mistra jsme mírně „owhiskovali“ a poslouchali
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Mimo pravidelné půjčování v dětském oddělení zahájíme
ve čtvrtek 21. 2. 2008
od 15,00 do 16,00 hod.
pravidelným společným čtením z knihy
„Povídám, povídám pohádku”.
Josefína Hanzlová
dětské oddělení Městské knihovny
Pozvánka na další pokračování oblíbeného cyklu:

Listování pod dubem
ve čtvrtek dne 21.února 2008
od 17,00 hodin ve výstavním sále Městské knihovny

jeho překársné vzpomínky na život, na jeho divadelní, televizní a filmovou práci a
především na film Byl jednou jeden král, kde se sešli takoví velikáni českého divadla jako
Jan Werich, Vlasta Burián, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký a Lubomír Lipský.
Mistra jsme v nočních hodinách zdárně dopravili do Grandu. Protože by si nevzal peníze,
věnovali jsme mu skleněnou broušenou mísu. Dnes by myslím byla v hodnotě mnoha
tisíc korun. Sledovali jsme ještě z auta, zda ji úspěšně donese do hotelu. Donesl. A když za
sebou zavíral dveře, bylo to moje poslední osobní setkání s Mistrem českého divadla.
Ročník 1987. Rád končím druhou desítku. Končím ji rád i proto, že jsme hráli krásné a
náročné představení za režie Luboše Hlaváčka, u nás po panu Paťavovi, specialistovi na
klasiku. Ale k tomu jsme si přizvali kapacitu největší, pana prof. Dr. Jana Císaře, CsC.
Ohromného a letitého fandu ochotnického divadla, mnohaletého člena porot Jiráskova
Hronova, dramaturga Národního divadla a pedagoga DAMU. Dělal s námi Dobývání
princezny Turandot. Jeho slabostí byly cigarety (je to nepřetržitý kuřák) a potom také
zákusky. To činilo veškeré náklady, které nás jeho přítomnost stála. Nevlastnil řidičský
průkaz, takže do Hradce Králové jezdil vlakem a jízdné si platil.
V titulní roli hrála se mnou Eva Drábková. Byl to strašlivý nápor na mozek,
textu bylo mnoho. Určitě bylo mimořádně zajímavé i to, že Luděk Jehlička, coby kancléř
čínského císařství, hrál jedno představení se zlomenou nohou v sádře. I to musí
absolvovat obyčejný ochotník! Turandot nevyhrála. Vyhrála Úpice a její inscenace
Zákon věčnosti.
Příště vzhůru do třetí desítky.
Jan Bohatý /pokračování/

Nová firma v průmyslové zóně
Ukončením výroby v týnišťské společnosti Piana v loňském roce vznikl problém jak z
hlediska zaměstnanosti, tak z pohledu dalšího ekonomického vývoje města. Prázdné a
chátrající tovární areály v podnikatelsky nepříliš atraktivních oblastech (označované
jako brownfields) jsou obecně velkým problémem a vysloužily si i pozornost Evropské
unie, jejíž fondy podporují revitalizaci takových území.
Prodej části areálu Pian královéhradecké společnosti EKO-CONTAINER SERVICE
(ECS) dává naději, že v Týništi nevznikne podobný „brownfield“, že město nebude
muset obtížně a nákladně lákat investory. ECS je předním českým distributorem
přepravních a skladovacích kontejnerů na kapaliny (tzv. IBC kontejnerů), dodavatelem
plastových sudů a kanystrů. Zároveň zajišťuje vracení použitých obalů zpět do oběhu
ekologickým čištěním na specializované lince.
Důvodem přemístění skladů a výroby ECS z Hradce Králové do Týniště byly na jednu
stranu nedostatečné skladovací prostory v krajském městě a nedostupnost jiného
volného areálu v místě. Na druhou stranu to byla právě příležitost, která se objevila v
týnišťské průmyslové zóně. (Týnišťská průmyslová zóna leží za tratí a táhne se podél
kolejí západním směrem od bývalého Českého nábytku, později Piana, s.r.o., dnes ECS
k bývalému ČSAD. Pozn. Zpravodaj).
Přítomnost ECS v Týništi vytváří potenciál pro zájem dalších firem. Je ověřené, že
nejsložitější je získat prvního zájemce, který motivuje zájem dalších. Nejtěžší fáze se
tedy díky prodeji části areálu do majetku ECS obešla bez účasti města. A je důležité, že
firma komunikuje s radnicí. Příkladem spolupráce je třeba její investice do dopravního
navigačního systému v souladu s požadavky města.
-pl-

IX. TDP - Svatba pod deštníky - krásné setkání s Miroslavem Horníčkem - společná
fotografie, bohužel bez Mistra.
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Marie Kubátová (* 8.8.1922)

XII. TDP - Divotvorný
hrnec - Josef Bahník,
jako nezapomenutelný
vodník Čochtan

Paní Marie Kubátová se narodila v Praze a vyrůstala v intelektuální rodině. Maminka,
PhDr. Amálie Kutinová byla folkloristka a spisovatelka, autorka dětských knížek,
zejména cyklu Gabra a Málinka. Tatínek byl inženýr.
Vystudovala reálné gymnázium a přírodovědeckou fakultu UK v Praze a
farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Provdala se za PhDr. Jaroslava Kubáta z
Benecka v Krkonoších. Pracovala jako magistra v lékárnách na různých místech.
Posledním místem působení bylo Vrchlabí.
Od roku 1979 se Marie Kubátová věnovala pouze spisovatelské činnosti. Napsal více
než 70 knížek pro děti, mládež i dospělé čtenáře, divadelních a rozhlasových her. Podle
jejích námětů bylo natočeno několik filmů a televizních inscenací. Těžila z prostředí
krkonošského folklóru, ze života lidí v tomto horském kraji. Lékárenské prostředí jí
bylo v mnoha pohádkách předlohou.
„ Je to skvělá korálkářka a nejvíc ji sluší drobné literární útvary, které jako korálky
navléká na jemnou nit své fantazie a jimiž tak snadno a lehce umí dojmout své čtenáře,“
napsal o Marii Kubátové Adolf Branald.
Jen pro připomenutí několik názvů knížek:
Daremné poudačky
Kariéra bílé vrány
Pohádky pro poškoláky
O heřmánkové víle
Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky
Sny pod kloboukem
Arcibáby
O Popelce
„Rukopis je jenom předivo snů a přání autora, aby dozrály v knižní podobu. Vydat se do
rukou čtenáři, na to knížka potřebuje rodný dům, a to jsou ilustrátor, grafik, vydavatel, je
nás zkrátka hodně,“ skláněla paní Kubátová poklonu spolupracovníkům.
I my skládáme poklonu paní Marii Kubátové za fantazii, převedenou její rukou do
nepřeberného množství příběhů, pohádek, poudaček.
Zadání úkolu:
1. Zjisti, jaké knihy od paní Marie Kubátové má ve svém fondu městská knihovna.
2. „Anče, Kubo! Hajnej! Himlhergotkruncajselement! Odkud je toto hubování?
3. Zjisti, jak se jmenuje nejnovější knížka paní Marie Kubátové.

XX. TDP - Dobývání princezny Turandot
(zleva Jan Bohatý, Jaroslav Suchý, Eva Drábková, Marie Hlaváčková)
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Zveme malé čtenáře i s dospělým doprovodem, který může samozřejmě sloužit jako
poradce a začínajícím čtenářům může pomoci se čtením a hledáním. Neboť čtení, jak
jsme se dozvěděli v úvodu, je nutné a prospěšné. Jde o dobrou investicí pro naše děti,
která nás stojí pouhých 20 minut denně, jak tvrdí odborníci, a výsledky se určitě
dostaví!!!
9

Pro milovníky místní historie
Zprávy z knihovny

Když se v lednu roku 2003 v divadle křtila kniha Týniště nad Orlicí město v lesích, slíbil
před publikem její realizační tým, že bude jeho snahou vytvořit nějaké seskupení pro
nadšence o dějiny města. Trvalo to dlouhých pět let, než jsme se k té myšlence i slibu
vrátili. Během uplynulého roku se několikrát původní knižní tým sešel jak v rámci
školské a kulturní komise MÚ, tak i „jen tak“, třeba při povídání na zdejší faře, která se
stala díky vstřícnosti faráře Mgr. Havlíčka takovým malým zázemím.
Rozhodli jsme se pro vytvoření občanského sdružení, které bylo pod názvem Spolek
přátel města Týniště nad Orlicí v listopadu loňského roku na ministerstvu vnitra
zaregistrováno a bylo mu přiděleno identifikační číslo. Jak již ze samotného
pojmenování plyne, toto sdružení je určeno pro vás, zájemce o místní historii. Vás
všechny, kteří mezi nás chcete přijít, seznámíme v průběhu měsíce na oficiálním webu
města (www.tyniste.cz) se stanovami sdružení.
A jak mezi nás vstoupit? Stačí na podatelně Městského úřadu vyplnit jednoduchou
přihlášku a potom už jenom počkat, až vám přijde pozvánka na členskou schůzi nebo
lépe řečeno na příjemné posezení a povídání o dobách dávných. Uvítáme každého, kdo
je ochoten přinést, ukázat, půjčit či věnovat cokoliv, co se týká dlouhé historie města,
uvítáme každého, kdo se zájmem přijde.
Za zakládající výbor sdružení Libor Koldinský

Projektu Celé česko čte dětem byla udělena záštita Ministerstva kultury České
republiky a Dětského fondu UNICEF.
Celému projektu vévodí heslo: „Čteme dětem 20 minut denně. Každý den!“
Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že hlasité čtení má pro emocionální
vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Vědci a
praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí děti jazyku a myšlení,
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje jeho vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou
moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání v
přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně
přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize a počítačové hry.
To je správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku,
nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si s chutí i v dospělosti.
Na rozdíl od podobných projektů zaměřených na podporu dětského čtenářství není
tento projekt zaměřen jen na děti. Originální a přínosný je v tom, že oslovuje rodiče a
další dospělé z nejbližšího okolí dítěte. Při společném čtení roste důvěra dítěte v rodině,
dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované.
Do kampaně Celé Česko čte dětem se aktivně zapojila již celá řada známých
osobností: Václav Havel s chotí, Michal Horáček s chotí, Zdeněk Svěrák, Michal
Viewiegh, Barbora Špotáková, Petr Hapka, Jan Přeučil, Aneta Langerová, pražský
primátor Pavel Bém a další.
Samozřejmě i velká řada knihoven.
I naše knihovna se zapojila do tohoto projektu a připravila pro malé i velké čtenáře
celoroční cyklus čtení, předčítání a soutěží o ceny. Každý měsíc vás seznámíme s
autorem či ilustrátorem dětských knížek a zadáme soutěžní otázky.
Takže pozor, začínáme!
8
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VÝSTAVY

Zrcadlo týnišťských podnikatelů

24. února (neděle)

Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí
dokonale vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.
Dnes to bude v pořadí již 3. firma, která nese název VARIOTEC s. r. o.
Její ředitel Ing. Petr Králík, CsC. byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n. O.
něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Pane inženýre, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n. O.
existuje. Jaké byly její začátky?
Firma byla založena v roce 1994. Skladbou výroby, zejména zpočátku, navazovala
jednak na technické vztahy a podmínky mého předchozího působiště ÚJV Řež a na
kontakty v oblasti výroby pro automobilový průmysl, získané na počátku jejího
působení. Přínosem byla zejména odbornost zaměstnanců, kteří přišli z větší části z
bývalého Elitexu.
1. Kde sídlila a sídlí nyní?
Firma sídlí od počátku své existence v Týništi nad Orlicí v ulici V. Opatrného (bývalé
Polákovo zahradnictví - pozn. Zpravodaj). K původní výrobní hale byla v roce 2002
přistavěna další, která umožnila rozšíření našich technických možností, zejména v
oblasti dělení a přípravy materiálu ve výrobě.
2. Co a z jakého materiálu vyrábíte?
Náš sortiment je poměrně široký; od výroby dílců a sestav pro zahraniční zákazníky,
se kterými spolupracujeme stabilně již více než 8 let, až po dodávky technologických
zařízení pro výrobní podniky či provozy klinik nukleární medicíny. Zpracováváme
veškeré druhy ocelí a také širokou paletu neželezných kovů včetně niklu či titanu.
3. Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Naše produkce je z větší části určena zahraničním zákazníkům, z nichž bych chtěl
uvést např. firmy IKA či MFS GmbH obě z BRD nebo European Research center v
NL. V České republice je naším partnerem např. firma Rieter CZ. Technologické
celky jsme dodali např. do fy Bosal cz, DURA Kopřivnice či do PET Center v Praze a
v Brně.
4. Kolik máte zaměstnanců?
VarioTec s.r.o. je malá firma, máme celkem 21 zaměstnanců.
5. Jakou mají profesi?
Vedle členek administrativního oddělení mají všichni zaměstnanci technickou
kvalifikaci odpovídající potřebám výroby a jejich profesí.
6. A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Moje profesní historie není příliš rozmanitá. Po krátkém dvouletém období, kdy
jsem působil jako technik a opravář zemědělských strojů, jsem začal pracovat jako
konstruktér a technik ve výrobě. Této profesi jsem zůstal věrný až do roku 1992, kdy
jsem začal podnikat.
7. Kdo firmu řídí?
Ředitelem firmy jsem já Ing. Petr Králík, CsC. Funkci vedoucího výroby zastává pan
Ing. Roman Masopust a funkci mistra ve výrobě pan Ladislav Zahálka. Oba dva svou
práci vykonávají velmi zodpovědně, kvalita naší produkce je stabilní.
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PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

TANEC

2.února (sobota)

PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka.
Bohatá tombola + předtančení.
Vstupenky v ceně 30,-Kč lze zakoupit u MUDr Vaníka.
Sál hotelu Orlice.
Začátek plesu je v 19,30 hodin.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

Týnišťské páry v Hradci Králové
V sobotu 12. 1. 2008 se v Hradci Králové v MTC Krok konala taneční soutěž. Zúčastnily
se jí i páry z týnišťského tanečního klubu Raz a Dva, a to ve velmi hojném počtu.
Nejvíce párů reprezentovalo naše město v kategorii absolventi tanečních kurzů. Z
celkového počtu 29 párů jich tančilo 11 z Týniště. A také výborně uspěly! Sedm párů,
které se probojovaly až do semifinále, má možnost změřit si své taneční umění na
mistrovství republiky absolventů TK, které se bude konat v dubnu v Praze. Mezi 6
finalistů porota vybrala 5 tanečníků a tanečnic z našeho klubu. A jak toto taneční klání
dopadlo?
1. místo - Adam Hejna - Eliška Vohnoutová
2. místo - Jiří Pavlata - Katka Flegelová
3. místo Michal Volek - Veronika Bartošová
4. místo Jakub Tláskal - Tereza Otavová
5. místo David Brendl - Renata Hašková
V kategorii Dospělí STT - třída D obsadil 7. finalové místo Lukáš Veselka a Lenka
Doležalová.
V kategorii Hobby dospělí Lat. byli 5. ve finále Marek Stolín a Andrea Nováková.
Velikým úspěchem je také 2. místo Jana Haška a Ivy Tiché v kategorii dospělí C - Lat.
Všem párům gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho dalších
tanečních úspěchů.
Lenka Milá a Orest Janeček,
vedoucí TK Raz a Dva Týniště nad Orlicí
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CO-KDY-KDE
únor 2008
DIVADLO

12. února(úterý)

Prázdniny snů
Po roce se na týnišťská divadelní prkna vrací velice oblíbený
divadelní soubor Háta z Prahy. Tentokrát s sebou přiváží komedii s
detektivní zápletkou autora Francise Joffa. V hlavních rolích se
Vám představí Ivana Andrlová, Vladislav Beneš, Ernesto Čekan,
Vladimír Čech, Lucie Zedníčková, Milena Dvorská a mnozí další.
Režie se ujal Antonín Procházka.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

24. února (neděle) Jak to bylo s Růženkou
Po dlouhé době se do Týniště vrací divadelní soubor Vrchlický z
Jaroměře.
Představí se Vám v pohádce pro malé i velké diváky.
Režie Stanislav Tomek.
Začátek je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

8. Proč jste se rozhodl podnikat v Týništi n.O. a jak se Vám podniká?
Volba Týniště nad Orlicí byla ovlivněna tehdejšími osobními vztahy a zejména pak
celkovou situací na pracovním trhu. Místní Elitex se v letech 1994-5 v podstatě
rozpadal a byl, společně s historicky danou vysokou úrovní pracujích ve strojírenství,
zdrojem kvalifikovaných pracovních sil.
9. Bydlíte tu a nebo odněkud dojíždíte?
V Týništi nemám stálé bydliště, dojíždím vždy na pracovní týden z Prahy.
10. Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, na
co jsem se nezeptala?
Největším problémem, se kterým je třeba se v dnešní době vypořádat, je změna
prostředí, ve kterém se nejen v oblasti podnikání, ale i v běžném životě, pohybujeme.
Adaptace na soustavné „přitvrzování“ je pro mnohé z nás obtížná. Jsem přesvědčen,
že by velmi mnoho pomohlo, kdybychom jeden druhého dokázali, a to za všech
okolností, respektovat a uměli se k sobě chovat slušně. Určitě bychom tak předešli
mnoha nepříjemným situacím.
11. Co Vy, jako podnikatel, považujete za zásadní pro to, aby firma „běžela“ a
prosperovala?
Základním předpokladem chodu kterékoliv firmy je zajištění zakázkové náplně ve
vhodném složení a dostatečném rozsahu. To umožňuje investovat energii a
prostředky do rozvoje firmy. Stejně důležitý je však pocit sounáležitosti firmy a lidí,
kteří v ní pracují.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů!
Paž.

KONCERT

18. února (pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Vystoupí žáci, kteří se zúčastní Národní soutěže ZUŠ ve hře na
klavír, kytaru a smyčcové nástroje.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
25.února (pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//

Únor v DDM
Ppátek 1.2.
7.30 - 13.30

Pátek 1.2.
17 - 10 hod.

ZÁJEZD NA HORY
Jsou pololetní prázdniny, takže můžeme jet už v pátek za lyžovačkou
na hory. Přihlášky předem ve Sluníčku do 30.1. Cena 100,- Kč za
autobus, vlek si hradí každý sám.
NOC S MACHEM A ŠEBESTOVOU pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ
Nocování ve Sluníčku s večerními hrami, pečením snídaně,
výtvarnými a sportovními aktivitami, pohoda s kamarády. Spaní na
žíněnkách ve vlastních spacákách. Přihlášky předem ve Sluníčku do
30.1. Omezený počet míst. Cena 50,- Kč.
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JARNÍ PRÁZDNINY s DDM
Na všechny akce je nutné se předem přihlásit v DDM!!!
Pondělí 4.2.
7.30 - 13.30
9 - 12 hod.
Úterý 5.2.
9 - 12 hod.
Středa 6.2.

9 - 12 hod.
Čtvrtek 7.2.
9 - 12 hod.

15 - 19 hod.

Pondělí 11.2.
16.30 - 18.30

Středa 13.2.
17 - 19 hod.
Čtvrtek 14.2.
17 - 20 hod.
Pondělí 18.2.
16.30 - 18.30

Pondělí 25.2.
16.30 - 18.30

ZÁJEZD NA HORY
Půldenní výlet na sjezdovku, pokud máte lyže, snowboard nebo
běžky, pojeďte s námi. Přihlášky do 30.1. Cena 100,- Kč za
autobus, vlek si hradí každý sám.
DOPOLEDNE S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU
Pohádkové dopoledne v DDM, kde si zasoutěžíte, zahrajete a něco
pěkného si vyrobíte. Cena 20,- Kč.
ZÁJEZD NA HORY, podmínky stejné jako v pondělí.
MAXIPES FÍK o prázdninách
Soutěže, hry, výtvarné činnosti pro děti v DDM. Cena 20,- Kč.
VÝLET DO AQUACENTRA V HK
Přihlášky do 30.1. Omezený počet míst. Sraz v 9.15 na nádraží,
návrat ve 13.30 tamtéž. S sebou: plavky, ručník, čepice, kapesné
dle uvážení, průkazku na slevu vlaku. Cena 140,- Kč (jízdné,
vstupné, doprovod, dozor).
RADOVÁNKY S RUMCAJSEM
Sportování a hrátky v DDM. Stolní tenis, fotbálek, soutěže
družstev, malování.
HERDEN I. část
Prázdninové dopoledne ve společnosti nejrůznějších moderních
společenských her. CARCASSONNE, AKTIVITY, TRANS
EVROPA, BANG! a další hry vás naučíme během několika minut.
K dispozici bude i stolní tenis.
Přihlášky do 5.2. Cena 10,- Kč.
HERDEN II. část
Pokračujeme v hraní s pokročilými i se začátečníky. Kdo přijde s
dospělým doprovodem, má vstup zdarma. Možno i bez přihlášek.
Vstupné 10,- Kč
KAŠÍROVÁNÍ
Dílna pro všechny, co rádi zkouší nové nápady, od 10 let, mládež i
dospělé. Splníme sny odloženým novinám a vzkřísíme je do nové
podoby. Loutka, talíř nebo miska mohou být vaše pondělní
výrobky. Cena 25,- Kč na energii a materiál. S sebou: pracovní
oblečení, přezůvky, staré noviny.
KERAMICKÁ DÍLNA pro mládež a dospělé
Pohodový podvečer pro zamazané ruce. Cena 70,- Kč (hlína,
výpal, glazury).
VALENTÝNSKÉ SLAVNOSTI
Tradiční diskotéka od 5. třídy, nejen pro zamilované, ve Velvetu.
Vstupné 20,- Kč.
OBRÁZKY DO OKEN
Dílna pro všechny, kdo si chtějí pěkně ozdobit okna. Pro děti od 10
let (mladší pouze v doprovodu rodičů). Cena za materiál a energii
25,- Kč.
S sebou: pracovní oblečení, přezůvky.
PÍSKOVÁNÍ
V této dílně si vyzkoušíte techniku pískování. Odnesete si vlastní
obrázky bez domácího nepořádku. Přihlášky předem ve Sluníčku.
Cena za materiál a energii 30,- Kč. S sebou: pracovní oblečení,
přezůvky.
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Chtěl bych tímto veřejně poděkovat starostovi města Týniště nad Orlicí panu Ing.
Matičkovi za jeho čestné jednání, se kterým se v dnešní době už téměř nesetkáváme.
Proto si myslím, že by se o tom mělo dozvědět co nejvíce občanů, především Vašeho
města, aby všichni věděli, že je to poctivý člověk. Tím, že mi vrátil moji v předvánočním
shonu ztracenou peněženku s velkým obnosem peněz a veškerými doklady, zachránil
Vánoce celé mojí rodině. Nabízené nálezné nekompromisně odmítl. Ještě jednou mu
touto cestou děkuji a prosím o zveřejnění ve Zpravodaji. Děkuji.
Stanislav Teichman
Vzpomínka

Dne 20.1.2008 uplynuly dlouhé a smutné tři roky, co jsme ztratili našeho milovaného
manžela a otce pana Ivana Kudryho.
Stále vzpomíná manželka, dcera Erika s rodinou a syn Ivan s Adámkem.

Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají, nikde Tě nenajdou, jen slzy padají.
Dne 11. února 2008 uplynou již tři přesmutné roky, kdy od nás navždy odešla naše
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená
Dvořáková.
Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodinou,
manžel a děti.
Byl z nás a patřil k nám - chybí nám jako každý dobrý člověk…

Dne 13. února uplyne třetí smutný rok, kdy odešel od všeho, co měl rád a pro co žil, náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Václav Zilvar z Petrovic.
Děkujeme všem, kteří na tohoto skromného, poctivého a mimořádně pracovitého
člověka vzpomenou s námi.
Manželka a dcery s rodinami

26. února to bude rok, co nás opustila naše milovaná maminka a babička paní Vlasta
Živcová.
S láskou vzpomínají
dcera, synové.
5

Společenská kronika

Sobota 23.2. od 14 hod.

Vítáme na svět
Tereza Štěpková
Josef Dlabal
Kateřina Kristlová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Na tradiční akci pro děti v hotelu Orlice vás
čekají drobné hry, soutěže, tombola,
předtančení. Vstupné 20,- Kč za osobu.

Životní jubilea
98 let
Nováčková Helena
93 let
Marie Koudelková

Placení 2. pololetí…
Nejpozději do 29.2. 08 žádáme o zaplacení příspěvků na 2. pololetí.
Platby předejte, prosím, vedoucím jednotlivých kroužků.

80 let
Zdeňka Čechová
Alena Kinská
Bohumil Václavík
Vladimír Sklenář

Připravujeme…
17. - 22.3.
VELIKONOCE s DDM
Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se
Mária Chudíčková (62)
Alexander Korb (84)
Lidmila Zilvarová (81)
Marie Provazníková (91)
Vojtěch Kramarovič (63)
Václav Drábek (80)
Růžena Vilímková (93)
Miroslav Píša (87)
Čest jejich památce!
Poděkování

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě paní Švábové a
paní Sekyrové, za milé blahopřání, květiny a pěkný dárek k mému životnímu jubileu.
Zdena Muchová
4

Až se léto zeptá, co jsme dělali v zimě, máme odpověď:
Připravovali jsme letní tábory, na které se můžete hlásit už nyní.
28.6. - 6.7.
LT SLUNÍČKO, tradiční tábor na zahájení prázdnin s prima partou
vedoucích, celotáborovou hrou a krásnou přírodou, pro děti od 1. do
9. třídy,
vedoucí: Naděžda Pojezdalová
28.6 - 8.7.
TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, pro všechny tancechtivé od 1. třídy
po středoškoláky. Kromě tance budou i výtvarné činnosti, legrace,
sport, výlety, tábornické dovednosti aj., vedoucí: Dana
Černohousová
7.7. - 17.7.
PIRÁTSKÁ CESTA, příměstský tábor pro předškoláky - 4. třídu,
putování pěšky, na kolech i lodí, celotáborová hra s pravou pirátskou
tématikou, ubytování a stravování v DDM, vedoucí: Eva Jenčíková
17. - 23.8.
VEČERNÍČKOV - tábor pro rodiče s dětmi (5 - 12 let) v rekreačním
zařízení Astra. Vyzkoušejte s námi tuto netradiční dovolenou,
program je nabitý akcemi a aktivitami, ze kterých si každý může
vybrat. Dopoledne pro děti činnost v oddílech, pro dospělé sport,
výtvarno nebo odpočinek. Odpoledne společná hra nebo volný
program. Jste se svými dětmi a zároveň máte čas pro sebe. Ubytování
v chatičkách, strava vynikající, krásné okolí, koupání v místě.
Přihlášky do konce března. Vedoucí: Eva Jenčíková
23. - 30.8.
MARŤANKY - sportovně-výtvarný tábor, pro dívky od 2. třídy, v
rekreačním areálu Astra, ubytování v chatkách, strava výborná,
dobré sportovní podmínky, pěkné okolí, vedoucí: Eva Jenčíková
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Ještě trocha vzpomínání

Nová telefonní čísla pracovníků Městského úřadu Týniště nad Orlicí

Moje vzpomínky patří tentokrát trochu i politice. Nejsem ale pamětníkem všech
vpomínaných událostí,o kterých jsem se rozhodl napsat.
Vzpomínám, jaký byl např. život našich otců, dědečků a pradědečků na začátku
20.století. Zažili dvě světové války, poválečný nedostatek všeho, mamutí krizi ve
třicátých letech, komunistický puč.
Jaký byl jejich život v první polovině 20.století? Bída a zase bída! Vzpomínám si z
vyprávění na příhodu z první světové války. Můj tatínek byl nejmladší z rodiny. Bylo mu
tehdy 12 let. Pomáhal na stavbě, na kovadlince rovnal použité hřebíky. Šetřilo se. Bylo
to někdy v roce 1917. Vše v rodině měla na starosti tatínkova sestra. Rodiče zemřeli.
Tehdy byl večer a děti seděly v rodinném kruhu. Přišla zimní noc, mrzlo, všude plno
sněhu. Najednou se ozvala ohromná rána. Do okenního rámu jako by někdo udeřil
kamenem. Všechny děti vyběhly na násep, ale nic se nedělo,všude klid a na prahu ležel
spící pes. Záhada! Asi za 14 dní přišla zpráva, že v ten den a hodinu byl na italské frontě
popraven tátův bratr, tehdy můj strejda, jehož jsem nepoznal. Jako legionáře ho popravili
Italové.
Druhý bratr bojoval na frontě ruské. Nevydržel s nervy a dal si DUM-DUM; zastřelil se.
Byla válka, byly problémy! Můj otec se později učil krejčím u Černých, ale nedoučil se a
odešel do světa na Podkarpatskou Rus, aby se tam opět vrátil coby voják Čs. armády. Po
vojně nastoupil do firmy JELÍNEK jako koželuh a strávil tam většinu života.
Mimochodem, když jsem navštívil v devadesátých letech při vodácké dovolené
Dolomity, Paradizo, údolí Piavy...viděl jsem tam tolik uznání italským legionářům, tolik
pomníčků s československým označením včetně čtyřmetrové sochy československého
legionáře před hlavním nádražím v Liezenu! Už v roce 1982 jsem byl na vodě v
Rakousku, a protože jsem si nedělal iluze, že bych se tam ještě někdy dostal, snažil jsem
se, abych toho stihl co nejvíc. Rakušané, jako poražený stát, byli podobně jako Němci po
II. svět. válce rozděleni do zón, tzn. i do ruské zóny. V roce 1956 odešli Rusové z Vídně.
Posloužil jim k tomu tzv. Říšský most. Od roku 1956 však nikoho ani nenapadlo, že by
připomínky této smutné doby nějak hanobil. Ještě v roce 1982 byla ve Vídni na náměstí
Rudé armády socha rudoarmějce s vlajkou. To ničení soch je snad jen naší prioritou!
A po válce, té první? Opět se šetřilo a opět na těch, co měli nejméně. Byly vydávány tzv.
žebračenky. Za deset korun kolikrát živila máma pět dětí! A v krizi se bída znásobila.
Uvolnění přišlo až v době konjunktury, ale to už se začala připravovat II. světová válka.
Ale i v těchto dobách nebyl šetření konec. Např. firma, jež měla glejt na budování našich
pohraničních opevnění - Capoušek z Hradce Králové - chtěla také ušetřit. Okrádala
kvalitu práce, kde se dalo, takže jí byla zakázka odejmuta. Válka je to nejhorší, co může
obyvatelstvo potkat! Válku pro mne jako pro dítě representuje bílá káva z melty a z
kozího mléka. Ale bylo i hůř. Pamatuji se na rajskou polévku z kostky, jež se vhodila do
vody s bramborami.
Měl jsem v Praze sestřenici. Táta sháněl potraviny Na vrchách a jednou za měsíc je vozil
na kole z Týniště až do Prahy (na Černý most). Po předání jel zpátky vlakem. Ve vlaku
totiž chodívaly kontroly a za tohle byl koncentrák.
Po válce ve volbách roku 1946 získala drtivou většinu hlasů KSČ (42%). Všichni měli
kapitalismu za 30 let plné zuby! Každý se domníval, že nemůže přijít nic horšího. Ale to
už zapracovali naši západní spojenci, dnes spojenci z EU, a v Jaltě rozdělili svět na
Východ a Západ, a tím nás z područí Hitlera vrhli do chřtánu jiného zvrhlíka, totiž
Stalina. Přišel únor 1948 a začalo 40 let nového útisku.

jméno
funkce
Mgr. Polášková Ivana podatelna

telefon
e-mail
494 337 300 mestsky.urad@tyniste.cz

Ing. Matička Jaroslav starosta
Nadrchal Pavel
místostarosta
MUDr. Otava Josef
místostarosta
Forejtek Bohuslav
tajemník
Čížková Petra
sekretariát starosty

494 337 333 maticka@tyniste.cz
nadrchal@wo.cz
otava.tyniste@tiscali.cz
494 337 331 forejtek@tyniste.cz
494 337 330 cizkova@tyniste.cz

Ješinová Jarmila
vedoucí správního o.
Hlavová Marie
matrika
Zástěrová Jana
sociální záležitosti
Machačová Jaroslava sociální záležitosti

494 337 301
494 337 302
494 337 303
494 337 304

Hejna Zdeněk
Vašková Dana

vedoucí o. výstavby
referent o. výstavby

494 337 310 hejna@tyniste.cz
494 337 311 vaskova@tyniste.cz

Palánová Ilona
Dolanská Stanislava
Rohlíček Pavel

vedoucí staveb. úřadu 494 337 320 palanova@tyniste.cz
referent staveb. úřadu 494 337 321 dolanska@tyniste.cz
referent staveb. úřadu 494 337 322 rohlicek@tyniste.cz

Urbánek Josef

životní prostředí

494 337 340 urbanek@tyniste.cz

Oubrechtová Ivana
Málková Lenka
Procházková Ivana
Křišťáková Jana
Myšková Jitka

vedoucí finančního o.
účetní
mzdová účetní
pokladna
pokladna

494 337 350
494 337 351
494 337 352
494 337 353
494 337 354

Zdeněk Musil
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jesinova@tyniste.cz
hlavova@tyniste.cz
zasterova@tyniste.cz
machacova@tyniste.cz

oubrechtova@tyniste.cz
malkova@tyniste.cz
prochazkova@tyniste.cz
kristakova@tyniste.cz
myskova@tyniste.cz

- Rada města projednala záležitost stanovení podmínek pro zástavbu lokality „Střed“ v
prostoru u samoobsluhy. Rada rozhodla uložit stavební komisi, aby předložila návrh
na vypsání záměru prodeje pozemku s termínem do 15.2.2008.
- Rada města vzala na vědomí oznámení společnosti Aquaservis, a.s., Rychnov nad
Kněžnou, o změně ceny vodného a stočného s platností od 1.1.2008. Cena za vodné se
mění z 24,86 Kč na 27,10 Kč, cena stočného z 25,69 Kč na 28,00 Kč.
- Rada města byla seznámena se zápisem ze sportovní komise ze dne 19.12.2007. Rada
rozhodla, že požadavek ZŠ k úhradě režijních nákladů za užívání tělocvičny ZŠ
zájmovými organizacemi (Sokol. SK, DDM) nebude vybírán. Úhrada těchto nákladů
bude řešena zahrnutím finanční částky do rozpočtu na rok 2008. Připomínky k
ukládání nářadí SK a Sokola budou řešeny s ředitelem ZŠ. Dále rada projednala zápis
Osadního výboru Petrovice n.O. Požadavky na případné opravy obecního domu
budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2008. Čištění příkopů na cizích pozemcích nebude
ze strany města zajišťováno.
- Rada města byla seznámena s rezignací J. Makalouše na funkci velitele jednotky SDH
Týniště nad Orlicí k 31.12.2007. Rada schválila jmenování Bohatého M. velitelem
jednotky s platností od 7.1.2008.
- Rada města projednala žádost uživatelů bytů v č.p. 881 o odkoupení bytů do osobního
vlastnictví. Rada města doporučila postoupit žádost ZM.
- Rada města byla seznámena s dopisem OÚ Albrechtice nad Orlicí ve věci
spolufinancování projektu protipovodňových hrází ve Štěpánovsku. Tato záležitost
byla projednána v radě města č. 26 dne 17.12.2007 s tím, že rada doporučuje zařazení
finanční částky na protipovodňové hráze do rozpočtu roku 2008.
- Rada města projednala problematiku loutkového divadla, které bylo zřízeno v
prostorách tělocvičny U Dubu, která je v pronájmu SK Týniště nad Orlicí. O místnost,
kde je umístěno loutkové divadlo, projevila zájem firma MURPHYS Týniště nad
Orlicí, která má v podnájmu restaurační zařízení v objektu tělocvičny. Rada
konstatovala, že v současné době je téměř vyloučeno, aby loutkové divadlo zahájilo
provoz (není změna užívání, otázka dalších finančních prostředků na loutky,
personální zajištění účinkujících). Na základě žádosti SK Týniště nad Orlicí rada
nemá námitky k pronájmu předmětné místnosti firmě MURPHYS.

Mateřské centrum Ratolest
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici
http://(www.)ratolest.ic.cz

Advent a vánoce v MC Ratolest
Nový rok se překulil a se schopností vlastní pouze jemu proměnil nejednu světobornou
událost našich životů v bezvýznamnou záležitost loňskou.
Pár „bezvýznamných“ a příjemných chvil, které nám zpříjemnily období adventu, jsme
prožili i my v MC. Začalo to výrobou vánočních ozdob a výzdob v BARVIČKÁCH a
PASTELCE, zpíváním písniček pojících se k zimě a také vánočních koled v
ROLNIČCE; žáčci ANGLIČTINKY obohatili svůj slovníček o „zimní a vánoční“
slovíčka.
Do MC zavítal na besídku i Mikuláš, anděl a čertík, který byl sice velmi roztomilý, ale
ani to nepomohlo k tomu, aby se některá dítka neschovávala za rodiče a ukápla i nějaká
ta slzička. Vše spravila až nadílka.
Snad za zdařilé se dá pokládat vystoupení dětí MC Ratolest a dětí z EKONIKY v
Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí, kdy se ke zpívání a hraní na flétničky připojili
svým zpěvem i obyvatelé centra (nebylo jich tentokrát málo) a odměnili děti potleskem a
sladkostmi. Děti je za to obdarovaly vyrobenými vánočními anděly s vánočním
přáníčkem a příslibem, že přijdou znovu s novým vystoupením..
A aby byly Vánoce tak, jak mají být, rozsvítil se v MC ozdobený stromeček, pod kterým
byly dárky, které - jak už lze nyní konstatovat - zaujaly a nezůstanou pouze jako
„ozdoba“ na polici.
Na letošní rok máme již částečně popsanou část našeho „Nápadníku“ a velmi rádi mezi
sebou přivítáme nové rodiče s jejich ratolestmi a novými nápady.
Děkujeme všem, kteří činnost MC podpořili, podporují a snad i nadále podporovat
budou.
Radka Vondráčková

Povolení odběru podzemních a povrchových vod
Povolení odběru podzemních a povrchových vod je vyřizováno formou správního
řízení. Z toho plyne, že veškerá korespondence účastníkům řízení, to je zahájení řízení a
rozhodnutí, je určena do vlastních rukou žadatele. Je zarážející, jaké množství
nevyzvednutých dodejek se vrací. Obzvlášť překvapující je to u občanů, kteří přímo
žádají a nejsou si schopni vydané rozhodnutí ani vyzvednout.Vždyť toto rozhodnutí je
důležité jedině pro ně. Jedna dodejka stála město do konce roku 2007 částku 30,- Kč. Od
letošního roku je to již 40,- Kč. Za žádost přitom občané neplatí nic.
Chtěl bych tímto požádat občany města, kterých se toto týká, aby si tato rozhodnutí
vyzvedávali a šetřili tím nejen městské finance , ale i čas zaměstnanců Městského úřadu.
Pavel Nadrchal, místostarosta města
2
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Program MC Ratolest na měsíc únor
Po
Út
St

Čt
Pá

Dopoledne
9:30 11:00 h HERNA
pro nejmenší
9.30-10.15 h ROLNIČKA

-

Odpoledne
16.00-18.00 h HERNA
16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
16.00-18.00 h HERNA
16.00-16.45 h BARVIČKY
17:15-18:00 h ANGLIČTINA
pro maminky
15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.
16.15-17.00 h ANGLIČTINKA II.
16.15-17.45 h PASTELKY

9:30 - 11:00 h HERNA

Mimořádné akce:
11.2. (Po) Plánování činnosti MC, od 16.00 h v MC Ratolest
13.2. (St) Informační schůzka o hrátkách s FLÉTNOU, 15:30 h.
(pod vedením S. Dubnové), pro děti od 4 let
18.2. (Po) HOST v MC Ratolest: Mgr. Jiřina Jarošová, logopedka, 16:30h.
(Povídání o LOGOPEDII -jaké děti jí potřebují, kdy s ní začít,
praktické ukázky logopedie u dětí a zodpovězení dotazů)
POZOR!
Ø
Maminky, využijte možnosti konverzace v NĚMECKÉM (pondělí 16:00 - 16:45 h) a
ANGLICKÉM (středa 17:15 - 18:00 h) jazyce!
Ø
Hledáme a zveme další HOSTY do MC Ratolest! Jaká témata nás a naše děti zajímají?
Divadlo, knihy, ruční práce, zdraví a nemoci našich dětí, …
Ø
Během jarních prázdnin budou v MC Ratolest otevřeny HERNY dle programu!
Přijďte mezi nás!
Kontakt: Dana Štěpková, 728 990 236, dana.stepkova@centrum.cz
Katka Guldánová, 605 489 569, kathy@wo.cz

Jste nachlazeni?
V tomto ročním čase se není čemu divit. Každý už také známe metody a způsoby, jak s
nachlazením bojovat. Dnes vám však nabídnu jiný pohled na nachlazení. Ten mají lidé,
kteří se zabývají skrytým významem nemocí.
- Nachlazení nás upozorňuje, že nám chybí vnitřní teplo. U dětí je příznakem nedostatku
péče a pozornosti dospělých.
- Nachlazení je projevem toho, že jsme se chovali podle cizího měřítka, máme v sobě
tudíž něco cizího, neodpovídajícího naší osobě, a to nás oslabuje.
- Nachlazení nás dále upozorňuje, že jsme se nakazili od jiných, jejich špatným
chováním k nám. My se tomu chování bráníme, protože nám bere všechny síly.
- Nachlazení našemu tělu říká, že mu chybí sebedůvěra a jistota. Tělo se tak snaží zbavit
všeho cizího a nalézt sebe sama.
Nemoc není jen příběhem těla, ale také projevem duše, citu. U nemocných dětí
to bývalo dříve tak, že s nimi zůstávala v posteli maminka, která je držela za ruku a
hladila. Láska je prý nejlepším lékařem.
Z knihy Karla Tepperweina Skrytý význam nemocí podle zpracování v
časopise Lékárna 5/2007.
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Z městského úřadu
Výtah z jednání rady města za prosinec 2007
a leden 2008
- Rada města projednala návrh Nařízení obce č.2/2007, kterým se stanovuje rozsah,
způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků. Rada nařízení obce
schválila.
- Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2007, Fond rozvoje
bydlení. Rada města doporučuje projednat návrh vyhlášky v zastupitelstvu města.
- Rada města opakovaně projednala záležitost zakázky na regeneraci centrální zóny
města, kterou zpracoval Ateliér DELTA 90 Hradec Králové. Analýza zakázky a
výpočet honoráře představuje částku 288 tis. Kč. Rada doporučila zakázku zařadit do
rozpočtu provizoria na rok 2008. Záležitost bude postoupena k projednání v
zastupitelstvu města.
- Rada města projednala záležitosti týkající se rozpočtového provizoria na rok 2008.
Rada doporučuje zařadit do rozpočtového provizoria finanční částky na geometrické
zaměření lokality Podboří, projektové dokumentace lokality Podboří, revitalizaci
centra města a projektu rekonstrukce radnice pro územní řízení.
- Rada města projednala záležitost uzavření Městského úřadu Týniště nad Orlicí
31.12.2007. Rada města uzavření úřadu doporučila.
- Rada města projednala záležitost inventarizace majetku v roce 2007. Rada schválila
příkaz k provedení inventarizace v roce 2007 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v
platném znění, podle předložené přílohy.
- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí
o použití rezervního fondu v částce 150 tis. Kč na krytí neplánovaných nákladů na
opravu techniky. Rada použití rezervního fondu schválila.
- Rada města projednala zápis z komise životního prostředí z 11.12.2007. Rada města
doporučila zařadit finanční částku na odborné posouzení zdravotního stavu dubů v
lokalitě „Na Stávku“ do rozpočtu 2008. Ve věci odstranění parovodu v náhonu Alba
bude osloven majitel. Dopracování projektu na protipovodňové hráze v Petrovicích
bude zařazeno do rozpočtu na rok 2008.
- Rada města byla seznámena s textem smlouvy na investiční dotaci mezi Městem
Týniště nad Orlicí a firmou Audisbus Rychnov nad Kněžnou. Investiční dotace byla
schválena zastupitelstvem města do rozpočtového provizoria na rok 2008. Rada města
nemá námitky k textu smlouvy.
- Rada byla informována o problematice pronájmu veřejného prostranství na náměstí za
účelem prodeje. Někteří trhovci rozporují plochu pronajaté plochy. Rada doporučila
umístit na náměstí informační tabuli s údaji o ceně pronájmu.
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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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Jízdní řád městské hromadné dopravy pro rok 2008

