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                  Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za březen a 

duben 2008 

- Rada města projednala žádost TJ SK Petrovice n.O. o bezúplatný převod nebo 
pronájem pozemků, na kterých se nachází fotbalové hřiště. Do současné doby byly 
pozemky fotbalovým oddílem užívány bez právního důvodu. Rada města schválila 
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Petrovice n.O., na kterých je fotbalové 
hřiště, na dobu neurčitou.

- Rada města projednala zápis z jednání zdravotní a sociální komise ze dne 20.2.2008. 
Rada vzala zápis na vědomí.

- Rada města byla seznámena s návrhem jízdního řádu MHD, který byl měl platit od 
1.4.2008. Podstatnou změnou jízdního řádu je zřízení zastávky u prodejny Diskont 
Plus ve Vokliku a s tím související možnosti nákupu v nové prodejně pro občany města 
i okolních obcí.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městská knihovna o poskytnutí 
finančních prostředků na regálový systém VARIO. Systém navrhovaného projektu a 
dispozičního řešení uvažuje o vytvoření nového prostoru výpůjčního pultu, umístění 
dostatečného množství knižního fondu do volného výběru, místa pro studovnu a 
čítárnu, prostoru pro veřejný internet, koutku pro děti a pracovního prostoru pro balení 
a opravu knih. Dispoziční řešení je rozvrženo do tří etap. První etapa na regálový 
systém představuje finanční částku 263 tis. Kč. Městská knihovna žádá o schválení 
použití finančních prostředků z rezervního fondu v částce 154 tis. Kč. Dále žádá o 
poskytnutí finanční částky 100 tis. Kč z rozpočtu města. Rada poskytnutí 
požadovaných finančních prostředků schválila s tím, že poskytnutí částky 100 tis. Kč 
bude provedeno formou změny rozpočtu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

- Rada města projednala návrh smlouvy na zpracování „Dodatku územní energetické 
koncepce Města Týniště nad Orlicí“. Zpracovatelem je firma RAEN, s.r.o., Praha. 
Cena za zpracování dodatku je  navržena v částce 26.180,-Kč. Zpracování dodatku je 
nutné vzhledem ke změně územního plánu, který se v současné době zpracovává.

- Rada města projednala odsouhlasení ceny za užívání veřejného prostranství při konání 
prodejních trhů. Navrhovaná cena je 50,-Kč za běžný metr. Rada s touto cenou 
souhlasí.

- Rada města projednala záležitosti příspěvkových organizací města ve vztahu k 
hospodářskému výsledku za rok 2007 a převody do fondu rezerv. Dále projednala 
odpisové plány příspěvkových organizací. Rada města schválila hospodářské 
výsledky, převody finančních prostředků do fondu rezerv a odpisové plány.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí o 
schválení čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku na 
nákup vany s odklápěcím bokem. Vana je určena pro seniory. Cena vany je 250.000,-
Kč. Rada města použití fondu schválila.
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 Z městského úřaduKVĚTEN ve Sluníčku

V květnu jsou pravidelné tréninky pro zájemce o účast v soutěži INDIÁNSKÁ 
STEZKA (poznávání přírody a kulturních památek, tábornické dovednosti, sportovní 
úkoly).
Každé pondělí od 16.30 - 18.00 hod. a každý čtvrtek od 15.00 - 18.00 hod. Přijďte podle 

1toho, jak máte volno, alespoň na /  hodiny. Bojujeme o postup do celostátního finále!!!2

Středa 14. 5. PEDIG - dílna pro veřejnost 
Zkuste to s námi! Pleteme misku. 
Začátek od 17 hod. Cena za materiál je 70,- Kč.

Pátek 16. 5. PUTOVÁNÍ ZA BERUŠKOU
Podvečerní procházka lesem s úkoly pro děti i dospělé. Start v 
18.30, cesta je krátká a končí po setmění u táboráku, kde si můžete 
opéct špekáčky, které si přinesete. Startovné 20,- Kč.

Sobota 31. 5. DEN DĚTÍ
od 14 hod. Odpolední akce pro děti ve spolupráci s dalšími organizacemi ve 

městě. Předvedení modelů australských kamionů, lanové překážky, 
soutěže pro děti, sportovní stanoviště a překvapení. Vstup zdarma.

Poděkování…
Děkujeme společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o. (pobočka Hradec Králové) za 
čokoládové beránky, které věnovala na náš Běh o velikonočního beránka. 

Připravujeme…
Středa 4.6. Místní kolo INDIÁNSKÉ STEZKY.
Sobota 7. 6. U MŠ Dub se koná tradiční POHÁDKOVÝ LES.

Prezentace od 9.00 do 10.00 hod. u MŠ.
Sobota 14.6. Regionální kolo INDIÁNSKÉ STEZKY pro východní Čechy.

Volná místa na našich táborech už moc nejsou, a proto jsme připravili jeden navíc:
NOVINKA!!!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2 - VEČERNÍČKŮV SEN (17. - 22. 8. 08)
Ubytování a stravování v DDM, cestování na kolech, 

hrátky s Večerníčkem a jeho pohádkami, zahradní rej a brzdění konce prázdnin.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Cena: 800,- Kč.

Přihlášky a další info co nejdříve v DDM.

Poslední volná místa máme ještě na LT Marťanky  
a v RZ Astra v termínu 23. - 30. 8. 08.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,                                    
,  ddmslunicko@seznam.cz http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//
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- Rada města projednala zápis komise školské a kulturní ze dne 27.2.2008. Komise 
doporučuje, aby rada města posoudila záležitosti týkající se vydávání Zpravodaje 
města a náležitosti technického stavu divadla. Rada rozhodla pozvat na jednání dne 
31.3.2008 vedoucího KC pana Stolína s tím, že písemný materiál k jednání bude 
předán členům rady do 22.3.2008. Pozvání pana Stolína a jeho seznámení s 
problematikou, která bude projednávána v radě, zajistí MUDr. Otava.

- Rada města byla seznámena se žádostmi uživatelů domů č.p. 871, 872, 873, 874, 875 o 
odkoupení bytů do osobního vlastnictví. Rada doporučila projednat záměr prodeje 
bytů v ZM.

- Rada města byla seznámena s oznámením ředitele ZŠ Mgr. Kajna M. o ředitelských 
dnech dne 2.5. a 9.5.2008. Rada města vzala oznámení na vědomí.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace KC Týniště nad Orlicí o 
schválení hospodářského výsledku za rok 2007. Hospodaření skončilo ztrátou 
9.171,99 Kč. Rada města rozhodla pokrýt ztrátu z rezervního fondu.
Dále rada projednala žádost o schválení odpisového plánu na rok 2008 v částce 3.960,-
Kč. Rada města odpisový plán schválila.

- Rada města projednala zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 1.4.2008. 
Předmětem jednání bylo především doporučení na obsazení uvolněného bytu v DPS. 
Komise doporučila umístit do DPS paní Štanderovou K.

- Rada města projednala žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 
2008. V předepsaném termínu pro podávání žádostí bylo podáno 5 žádostí (viz příloha 
č.2). Rada doporučuje žádosti ke schválení zastupitelstvem města.

- Rada města projednala návrh ceníku paušálních náhrad za nadstandartně 
spotřebovanou energii na ubytovně Modrák, V Sítinách 26, Týniště nad Orlicí (viz 
příloha č.3). Rada ceník měsíčních sazeb schválila s účinností od 1.5.2008.

- Rada města projednala návrh výběrové komise na rekonstrukci Komenského ulice. V 
rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 firem. Do výběrového řízení došly přihlášky 
od těchto firem: Stavitelství Vamberk, s.r.o., SOVIS, s.r.o., Hradec Králové, Strabag, 
a.s., Rychnov nad Kněžnou, MADOS MT, s.r.o., Lupenice. Výběrová komise 
doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmu Stavitelství Vamberk, s.r.o. Nabídka 
firmy je v částce 3.900.718,90 Kč. Provedení stavby by mělo proběhnout v termínu 
5.5. - 15.7.2008. Rada města výběr firmy Stavitelství Vamberk, s.r.o., schválila.

- Rada města projednala návrh výběrové komise na rekonstrukci sociálního zařízení v 
MŠ Město. V rámci výběrového řízení byly osloveny čtyři firmy. Nabídky podaly 
firmy M - STAV Hradec Králové, ASJ, s.r.o., Hradec Králové, METRODIS CZ, s.r.o., 
Hradec Králové, KZS Hradec Králové. Výběrová komise doporučila firmu ASJ, s.r.o., 
Hradec Králové, jejíž nabídka byla v částce 3.663.951,-Kč, s termínem provedení 
15.6. - 28.8.2008. Rada města výběr firmy ASJ, s.r.o., Hradec Králové, schválila.

- Rada města projednala záležitost zajištění pohledávky na půjčku od SFŽP na 
revitalizaci ČOV a vybudování kanalizace pro DSO Křivina. Rada města doporučuje 
projednat zajištění případné pohledávky za půjčku DSO Křivina od SFŽP objektem 
městského kina na zasedání zastupitelstva města.
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Eduard Štorch měl v plánu napsat dějepis pro mládež jako dílo beletristické. Byl 
přesvědčen, že dějepis psaný v takové formě se setká se zájmem. Použil prvků 
dobrodružného vyprávění, aby mohl přitažlivě líčit předdějinné období.
Štorchovy tituly tvoří téměř dvacet svazků poutavého a krásného čtení. Jsou ilustrovány 
významnými malíři: Mikolášem Alšem, Adolfem Kašparem, Ondřejem Sekorou a 
Zdeňkem Burianem.
Tento učitel dějepisu s celou řadou zájmů a aktivit a výborný spisovatel zemřel 25.6.1956 
v Praze. A jak už jsem se zmínila, narodil se před 130 lety v Ostroměři v domě s číslem 
popisným 92. Od roku 1968 zdobí tento dům pamětní deska, otevřeli zde Muzeum 
Eduarda Štorcha. U bývalé školy, kam chodil jako prvňáček, je jeho busta. Autorem je 
hořický sochař Josef Bílek  a odhalili ji v roce 1978. Štorchovo jméno nese i obecní 
knihovna.

Soutěž se Zpravodajem Týniště nad Orlicí:
Soutěžní úkoly:

1. Přines s sebou do knihovny jakoukoliv svou knihu spisovatele Eduarda Štorcha!
2. Vyhledej názvy knih spisovatele  Edurda Štorcha, které nejsou uvedené v tomto 

článku.

Dodatek pro zajímavost
Ostroměř u Hořic  významně proslavili její rodáci:

První  - Eduard Štorch (1878 - 1956)
Každoročně zde pořádají turistický pochod s názvem „Krajem  Eduarda Štorcha“

Druhý - Karel Zeman   (1910 - 1989)
 Režisér a autor filmů jako je Vynález zkázy, Cesta do pravěku, Baron Prášil….

         V roce 1995 na jeho rodném domě odhalili pamětní desku
         Muzem Eduarda Štorcha, od roku 1998  Muzeum E.Štorcha a K.Zemana
         
        Třetí - Matěj Kopecký (1923 - 2001)
        Pokračovatel slavného loutkářského rodu, člen Východočeského divadla Drak, také 

on je zastoupen v místním muzeu.

Pozvánka na květnové akce knihovny

V dětském oddělení pokračuje další společné čtení s názvem
„Povídám, povídám pohádku“

ve čtvrtek 22. května 2008  v 16 hodin

                  Pojďte s námi do přírody:   ve čtvrtek 29. května 2008 
                     při dalším pokračování oblíbeného cyklu „Listování pod dubem“

Sraz v 16 hodin před knihovnou

Název „Přírodní podmínky Týnišťska v praxi“
Slovem i přírodou provází pan Otakar Richter 
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Jak budeme jezdit do Petrovic?

Dnem 5.5.2008 začíná částečná uzavírka silnice I/11 mezi Týništěm nad Orlicí a 
Třebechovicemi pod Orebem z důvodu zahájení přestavby tohoto úseku. Půjde o 
rozšíření o 1,5 m na každou stranu a v úseku Petrovice - Třebechovice i o změnu nivelety 
(výškové změny). Do konce června bude tento úsek průjezdný jednosměrně, od Týniště 
nad Orlicí do Třebechovic.
     
To by v podstatě znamenalo, že obyvatelé Petrovic by se do Týniště nad Orlicí dostávali 
oficiálně přes Třebechovice, Ledce a Bolehošť. Víme sice, že by si pro osobní dopravu 
našli i kratší cesty, ale znamenalo by to zásadní omezení městské hromadné dopravy 
(malý autobus). Doba jízdy z Petrovic do Týniště nad Orlicí by se neúměrně prodloužila a 
některé spoje by musely být z tohoto časového důvodu zcela vypuštěny.
      
Po určitých diskusích a konzultacích schválila rada města pro zpětnou osobní dopravu z 
Petrovic do Týniště použití cyklostezky. Dojde na ní ke změně jejího dopravního značení 
a šířkovému omezení na vjezdu do Petrovic. Používat ji budou smět jen osobní auta 
dopravní obsluhy (občanů Petrovic a Týniště) a také vozidlo městské hromadné dopravy 
ve směru Petrovice - Týniště nad Orlicí a cyklisté v obou směrech. Už tento způsob 
dopravy po cyklostezce si vyžádá maximální pozornost a ohleduplnost všech uživatelů (i 
při omezené rychlosti).
     
Daleko složitější bude situace v období od 1.7. do 30.9.2008, kdy se způsob uzavírky 
bude měnit v závislosti na postupu prací - bude zpracován harmonogram uzavírek. 
Předpokládá se, že do Petrovic bude oficiálně po silnici I/11 povolen vjezd střídavě od 
Třebechovic a od Týniště. Střídavě neznamená v jednom dni, ale v termínech dnů až 
týdnů. Pokud bude vjezd umožněn od Týniště, bude provoz po cyklostezce probíhat ve 
stejném režimu jako v období 5.5. - 30.6.2008.
     
Pokud bude vjezd umožněn pouze od Třebechovic, uvažujeme o umožnění využití 
cyklostezky v úseku Týniště nad Orlicí - Petrovice ve výše uvedeném rozsahu a z Týniště 
do Petrovic bude možno použít cestu přes železniční přejezd u „Elitexu“, kolem hájovny 
a přes železniční přejezd u zastávky ČD Petrovice. Do té doby chceme tuto cestu prořezat 
a alespoň částečně opravit. Bude použitelná sice za každého počasí, ale pouze omezenou 
rychlostí.
      
Doufáme, že si všichni uvědomí, že to děláme pro ulehčení této složité situace především 
obyvatelům Petrovic.
      
Věříme, že si uživatelé budou této situace vědomi a že první vážnější problém může 
znamenat konec tohoto náhradního způsobu dopravy mezi Týništěm a Petrovicemi.
      
Cyklostezka v úseku Petrovice - Třebechovice, z důvodu stavebně technického, nebude 
smět být pro náhradní provoz používána a její šíře bude od Třebechovic a pak ještě za 
strážním domkem šířkově omezena těžkými betonovými prvky tak, aby umožňovala jen 
cykloprovoz.
Vím, že tyto řádky nemohou zodpovědět všechny Vaše otázky, ale pokusil jsem se vám 
podat touto formou alespoň základní informace.

Další informace můžete získat na č. tel. 494 337 310 u p. Hejny.
Jaroslav Matička, starosta
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Zprávy z knihovny

A jsme v květnu, měsíci lásky. Spisovatel, kterého vám chci představit, sice nepatří mezi 
autory romantického zaměření, ale jelikož se mi nepodařilo o něm napsat v dubnu, 
dovolím si to nyní napravit vzhledem k tomu, že by oslavil 130. výročí narození a jeho 
knihy jsme četli s velkým zaujetím.
Jistě všichni víte, kde se nachází malá obec Ostroměř u Hořic v Podkrkonoší. A tam, v 
kamenné vodárně rakousko-uherské železniční dráhy v rodině vodárníka Vojtěcha 
Štorcha se dne 10.dubna 1878 narodil malý Eduard.

                     Eduard Štorch   * 10.dubna 1878  -  + 25.6.1956

V Ostroměři také prožil s rodiči a dvěma bratry  prvních sedm let života. Poté Eduard 
studoval nejprve na vyšší reálce v Hradci Králové a od roku 1895 na zdejším učitelském 
ústavu. Maturoval v roce 1897 a odešel učit do Malšovy Lhoty, Třebechovic pod Orebem 
a Dobré Vody u Hořic jako výpomocný učitel. Od roku 1903 učil v Praze v Libni na škole 
„ Na Korábu“. Založil „Dětskou farmu“ na libeňském ostrově, který se stal eldorádem 
mládeže z celé Prahy. Současně se toulal po pražském okolí i se svými žáky a zabýval se 
archeologickými nálezy. Společně hledali a nalézali… Muzeum instalované ve 
Štorchově bytě bylo přístupné i návštěvníkům Prahy. Z přečetných nálezů měl pro 
Štorchovo dílo význam mamut objevený nad Bulovkou v roce 1906. Zvídavým žákům 
začal vyprávět o lovu mamutů, což později shrnul do první práce Člověk diluviální, 
vyprávěných příběhů lovecké tlupy paleolitických lidí, kteří žili na území dnešní Prahy 
před třiceti tisíci lety. Byla to vlastně první verze Lovců mamutů.
V roce 1910 vydal Štorch druhou práci  Praha v době kamenné. Neolitické období a 
kultura doby bronzové se staly předlohou pro další povídky V šeru dávných věků, Volání 
rodu, Bronzový poklad, Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu. Dobu železnou 
na našem území zastupují knihy Zlomený meč, Junáckou stezkou, Hrdina Nik. Do 
období „starých pověstí českých“ nás zavádí povídky Děvín a Velehrad, Libuše a 
Přemysl, Bohatýr Vratislav, Meč proti meči.
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

 Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Poděkování

Barbora Bohatá
Petr Vorlík
Lucie Prausová
Marek Hejčl

95 let  
Jiřina Nusková

94 let  
Antonín Bohuslav

93 let  
Anna Zástěrová

85 let  
Růžena Hlavová
Vladimír Bureš
Hana Hromádková
Josef Bartoň
          
80 let
Václav Zemánek
Václav Němeček

Řekli si ANO
Jan Kříž a Miroslava Borovská
Milan Vyčítal a Ludmila Hetzlová

Miroslav Zemánek (64)
Anežka Stropnická (82)
Zdeněk Vošlajer (81)
Věra Stránská (86)
Aloisie Šimonová (100)

Společenská kronika

4

KC Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí
DS Jirásek  skupina Temno Týniště nad Orlicí

Kulturní komise při MěÚ  a starosta města Týniště nad Orlicí
vyhlašují v rámci Týnišťského divadelního podzimu

IX.ročník literární soutěže
Týnišťský literární Parnas

Kategorie:
A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
C)Próza a poezie autorů nad 25 let

Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do žádné soutěže 
nezaslaných prací v 5 kopiích, strojopisných nebo na počítači. Práce nepodepisujte, 
pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte lístek se 
jménem (hůlkovým písmem), datem narození a písmenem dané kategorie + 
ofrankovanou obálku s Vaší adresou,abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a 
vyhlášení výsledků. Práce zasílejte na adresu: Jitka Březková

Na Střezině 345
500 03 Hradec Králové

Uzávěrka soutěže je 31.7.2008.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce v ročence 
Týnišťského literární Parnasu, v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících 
bez nároku autorů na honorář.

Dne  (sobota) se v malém sále KC Týniště nad Orlicí od 9.00 do 13.00 hod. 
uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem s autory a čtením 
vítězných děl. Všem zúčastněním bude též předána Ročenka vítězných prací- poštou ji 
nezasíláme.
Další informace lze získat na internetu :http://parnas.zde.cz

Marcel Gregor, čestné uznání kat. C  poezie,TLP 2007
Lhal jsem
Dnes jsem se zase opil
láskou ze svých veršů
a trochou medoviny.
Těmi příběhy s nešťastným koncem.
A někdy i šťastným.
Jsou tak trochu o mně. I o vás.
Tak napil jsem se medoviny
a touhy mých básní.
A bezmocně svírám pero ve svých prstech.
A dopil jsem až do dna.
A vše mi zhořklo v ústech.
Lhal jsem, když jsem jednou napsal,
že už nikdy nebudu pít!

Mgr. Jitka Březková
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Poděkování

Děkuji za důstojné provedení smutečního obřadu, květinové dary 
a projevy soustrasti a za účast při rozloučení s mým manželem 
panem Zdeňkem Vošlajerem.

Marie Vošlajerová
Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, paní Sekyrové a paní Křišťanové za 
blahopřání a dárky k mým narozeninám.

                                                                                                            Konrád Kurka

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Jenčíkové a Matějkové, za blahopřání, květiny a dárek k mému 
životnímu jubileu.

                                                                                                           Ladislav Fuchsa

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 14.března s naší drahou maminkou 
paní VLASTOU PETERKOVOU ze Štěpánovska.
Dále děkujeme za ústní a písemné projevy soustrasti a květinové dary.
Vřelý dík patří paní Jitce Filipové a pracovníkům pohřební služby Charon za důstojné 
provedení smutečního obřadu.
                                                                                               Jaroslav a Martin - synové

Upřímný dík vedení Města Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Sekyrové Zdeně a paní Křišťanové Evě, za blahopřání a za dárky k 
mému životnímu jubileu. Rovněž děkuji všem přátelům za písemné i ústní projevy 
přátelství a za předané pozornosti, kterých se mi při té příležitosti dostalo.

Jaroslav Tejral

Vzpomínka

Dne 24. května uplyne třináct let od úmrtí mé drahé manželky paní 
Aleny Šalatové. Spolu se mnou vzpomínají i děti s rodinami. Chybí 
nám její úsměv a láska!

Josef Šalata

V neznámý svět šla jsi tiše spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Odešla jsi, osud nám Tě vzal,
v našich vzpomínkách budeš žít dál.

Dne 21.května uplyne 14 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, 
prababička paní BOŽENA BEKOVÁ.
S láskou vzpomíná                                                                     

Soňa Kopecká, dcera s rodinou 
                                                                                                    Jiří Bek, syn s rodinou
                                                                                      rodina Kamenická a Bydžovská
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V Londýnském rozhlase řekli k jeho smrti podle Shakespeara : “Krvavý pes už zdech.“ 
Nemáme co bychom k tomu dodali, vystihuje to pocity všech národů za této války 
Němci okupovaných.
Téhož dne 2. května, kapituloval Berlín a milionová armáda v Itálii. Úplné zhroucení 
Německa se očekávalo každou hodinu.
Sobota 5. května. Z neznámého pramene od úst k ústům se šíří zprávy, že Německo 
složilo zbraně a na domech se začínají objevovati československé vlajky a prapory. 
Zároveň se odstraňují všechny německé nápisy.
Ulice a náměstí jsou plné lidí, nikdo nic neví, ale každý očekává, že se něco bude díti.
Odpoledne asi o 1. hodině ozývá se z pražského rozhlasu zoufalé volání: „Voláme 
českou policii, české četnictvo a všechny české lidi“. Volání o pomoc ozvalo se pak v 
malých přestávkách ještě několikrát, načež asi po čtvrt hodině umlklo a z rozhlasu se 
ozvalo německé vysílání z desek /německý zpěv a potom hudba/.
Lidi na náměstí i doma zachvacuje veliké vzrušení. Národní výbor, předem připravený, 
dostavuje se na radnici a ujímá se vedení a udržování pořádku. Odpoledne zase přešel 
pražský vysílač /na vlně 415/ do českých rukou. /Liblice u Mělníka zůstaly ještě v 
německých/ a oznamovaly, že v Praze se bojuje, ale že četné německé skupiny se 
vzdávají, takže se zdálo, jakoby v krátké době měla být Praha osvobozena. 
Obyvatelstvo většinou po celou noc zůstalo u svých přijímačů. Přes noc byly zprávy 
dosti dobré, avšak k ránu bylo hlášeno, že od Benešova blíží se ku Praze německé tanky 
a obyvatelé obcí na cestě z Benešova do Prahy i v Praze samotné, vyzýváni, aby rychle 
zřizovali barikády na silnici i v ulicích. Zároveň volaná v anglickém a ruském jazyce 
pomoc hloubkových letců.

Později hlášeno, že 
K.H.Frank vyzval 
Národní radu českou, 
aby vyslala zástupce k 
v y j e d n á v á n í  o  
zastavení boje a že 
tato vysílá k jednání 
českého generála 
Kutlvašera aj. Před 
polednem oznámeno, 
že Němci nedodrželi 
ujednání o příměří a 
znovu začaly  na  
různých místech boje. 
V poledne hlášeno, že 
hloubkoví letci jsou

 
nad Prahou a že 
A n g l o - A m e r i c k á  
vojska postupují od 
P l z n ě  k u  P r a z e .  
Odpoledne je situace 
nejasná. Občas voláno 
o pomoc a o zbraně.

Konec 1. části
Helena Kubrtová
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V černém obchodě se již zřídka co dostane. Všechny zdroje jsou vyčerpány. Kůzlata se 
platila letos 500 - 700 K , vejce 10 až 15 K , vepřové maso 400 - 600K,  máslo a sádlo 
kolem 800K za 1kg.
V polovině března dochází k překročení Rýna angloamerickými vojsky a následuje 
bleskový postup do nitra Říše. Celá západní fronta se hroutí. Na východě stojí Rusové 
před Štětínem a Berlínem.
Větší část Slovenska jest již rovněž osvobozena a dne 3. dubna přijíždí pan president Dr. 
Eduard Beneš se členy své vlády do Košic. Druhý den nato tj. 4. dubna jest již oznámeno 
obsazení Bratislavy.
Projevuje se značná nedůvěra a nevážnost k penězům. Počítá se s tím, že peníze značně 
klesnou, nebo že se stanou vůbec bezcennými, proto lidé se snaží utratiti je za každou 
cenu. Je k tomu ovšem malá příležitost. Jediná zábava, která ještě zbývá jsou biografy, 
proto jsou stále plné, ačkoliv hrají jenom staré české a německé filmy, pořád kolem 
dokola, některé se zde předvádějí už po třetí i po čtvrté. Nové filmy se již nevyrábějí  
není kde.
V noci z 5 - 6 dubna byly uvolněny železniční koleje na trati mezi Česticemi a 
Častolovicemi a následkem toho vyjel z kolejí nákladní vlak.
12. dubna Angloameričané dosahují Labe u Magdeburku. Ráno dne 13. dubna dověděli 
jsme se, že 12. dubna zemřel náhle americký president Freanklin D. Roossewelt. Želíme 
upřímně předčasného odchodu tohoto velikého státníka, který byl jedním z nejlepších 
lidí našeho věku a zároveň osvědčeným přítelem našeho národa.
Dne 13. dubna oznamuje maršál Stalin dobytí Vídně. Téhož dne byl osvobozen též 
Hodonín, první město na půdě zemí koruny České rodiště presidenta Osvoboditele.
V noci ze 14. na 15. dubna / ze soboty na neděli/ uvolnili záškodníci opět koleje na trati 
od Petrovic, poblíž železničního domku čp. 337. Následek tohoto bylo vyšinutí 
nákladního vlaku s vojenským nákladem, který přijížděl od Hradce Králové. 
Lokomotiva a 6 vagonů naložených nákladními auty a motocykly se převrátily s náspu a 
náklad byl většinou zničen. Odklizování trosek trvalo až do pondělního poledne a 
lokomotivu nechali ležet na místě. O život nepřišel  nikdo.
Podobných sabotáží jsou nyní v Čechách a na Moravě desítky denně a samozřejmě, že 
přispívají vydatně k ochromení německého stroje. Věci přerůstají Němcům přes hlavu.
Dne 15. dubna zahajuje Rudá armáda ofenzivu proti Berlínu.
Dne 17. dubna v 9 hod. 55 min. Anglo-Americká vojska dostihují našich hranic, která 
překračují u Aše.
V našem městě i všude v okolí provedli Němci přípravy k zabarikádování hlavních silnic 
a připravují nálože k vyhození mostu přes Orlici a silničního nadjezdu „na kopci“.
26. dubna padlo Brno a Cheb. Téhož dne padl též Štětín, Brémy, Janov, Milán, Turin, 
Verona aj.
Dne 27. dubna setkala se Anglo-Americká a Sovětská vojska na Labi u Torgaň. 
Německo je rozděleno ve dví.
29. dubna /neděle/. Každá hodina přináší nové světodějné události. Ráno oznamuje 
Londýn, že Himler nabídl Anglii a Americe bezpodmínečnou kapitulaci a zároveň 
oznámil, že Hitler umírá a že nepřežije 48 hod. po kapitulaci. Kapitulace byla odmítnuta, 
jelikož nebyla současně nabídnuta Sovětským svazem. Odpoledne téhož dne se 
dovídáme, že Mussolini, který byl 26.4. chycen, když chtěl uprchnouti do Švýcar, byl v 
Miláně popraven. S ním ještě dalších 17 býv. fašistických předáků, mezi nimi Pavolin, 
Sforza a Forinazzi.
30. dubna Američané obsadili Benátky, Angličané Mnichov  Rusové jsou ve středu 
Berlína.
Dne 2. května ráno oznámil pražský rozhlas, že Hitler je mrtev. Padl prý dne 1/5 při 
obraně Berlína. Tomu ovšem nikdo nevěřil, že by Hitler padl, pravděpodobně spáchal 
sebevraždu, anebo byl zavražděn.
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CO-KDY-KDE
květen 2008

DIVADLO

19.května(pondělí) GALAVAČER OPERETNÍCH MELODIÍ
S nejznámějšími melodiemi světových operet k nám do Týniště 
přijíždí velice známý soubor Nálady, v kterém učinkují herci 
hudebních divadel pod uměleckým vedením Petra Macka.

                                Začátek představení je v 19,00 hodin.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
Divadelní sál kulturního domu.
Cena: 130,-Kč 

KONCERT

11.května(neděle)   OBOROH  v Týništi nad Orlicí
             Koncert velice populární skupiny spojený s prohlídkou prostor kos-

tela - půda, věž a zvonice ( ve skupinách po 15-20 lidech ). Provází 
páter Ivan Havlíček s doprovodným výkladem.
Začátky: prohlídka ve 14,00 hodin
               koncert v 16,00 hodin
Kostel sv. Mikuláše na Mírovém nám. v Týništi nad Orlicí.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Římskokatolická farnost v Týništi nad Orlicí.

18.května(neděle)   Jarní koncert 
Vystoupí žáci ZUŠ Týniště nad Orlicí a ZUŠ Dobruška
Začátek je ve 14,00 hodin.
Kostel sv. Jana Křtitele v Albrechticích n.O.

            Pořádají ZUŠ a Sdružení přátel kostela sv. Jana Křtitele v Albrech-
ticích n.O.

19.května(pondělí)  Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

26.května(pondělí) Absolventský koncert 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
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Zápis z kroniky Města Týniště n. Orl.
Kronika  byla založena v roce 1835 a obsahuje 1136 stran.
Doslovný opis z roku 1945 - 1. část

12. ledna začíná velká ruská zimní ofenziva. Již 17. ledna je dobyta Varšava a Rusové 
rychle získávají další veliké prostory a města.
Dne 6. ledna zemřel v koncentračním táboře v Gollnovo Josef Jakubec, bývalý řezník čp. 
187.
23. ledna přijelo do Týniště několik německých důstojníků, kteří oznámili starostovi 
města, že v lesích mezi silnicemi do Bolehoště a Rašovic bude uskladněno střelivo a 
benzin a že tyto lesy musí býti pro obecenstva uzavřeny. Druhý den přijelo několik 
autobusů s německými vojáky a ruskými zajatci, kteří byli ubytováni v Rašovicích a v 
Křivicích a brzy nato již přicházeli z nádraží vlaky se střelivem a benzinem, které zajatci 
vykládali z vagonů nákladních na auta o odváželi do lesů. Po silnici do Bolehoště, Křivic 
a Rašovic se nesmělo, jenom na propustku nebo v určité hodiny za vojenského dozoru.
Když se občané dozvěděli, že na dráze jsou zaměstnaní ruští zajatci, přicházely celé 
houfy lidí a donášeli jim potraviny a přiváželi na ohřáti hrnce s čajem, kávou nebo 
polévkou. Němečtí vojáci, kteří je hlídali, někdy k tomu přivřeli oči, avšak někteří to 
nechtěli dovolit a lidi odháněli. To trvalo několik dní, až pak byl styk se zajatci nejen 
velitelstvím zakázán.
Od 1. ledna nastalo další omezení rozsahu novin a časopisů. Denní listy mají odedneška 
ve všední den jenom jediný list a v neděli 2 listy. 
Dne 13. února přijelo sem německé vojsko v počtu asi 1000 mužů. Pro ubytování zabrali 
obě školy, Orlovnu, část továrny fy Novotný a pro důstojníky a poddůstojníky jsme 
museli opatřit ještě asi 80 bytů v soukromí.
20. února v 5.15 hod. ráno byly shozeny 3 bomby u Týniště podle trati k Petrovicím. Dvě 
z nich vybuchly, třetí zůstala nevybuchlá. Výbuch probudil téměř všechno obyvatelstvo 
ze spánku. Trať však nebyla poškozena, pouze telegraf. vedení a v několika domech u 
hřbitova se vysypala okna. Nevybuchlou bombu, která se zaryla do země, přijeli pak 
odstranit trestanci z hradecké věznice.
Po velkém vítězství Rusů na východní frontě, kteří zahnali Němce až za Odru, začaly se 
z východu hrnouti proudy uprchlíků. Projížděli přes naše město na různých vozidlech, 
po nejvíce však po dráze. V natřískaných vlacích s ranci obsahujícími všechno co mohli 
zachránit, špinaví a vyděšení, utíkali ze svých domovů příslušníci národa, který tolik zla 
na světě způsobil, zakoušejících nyní na vlastní kůži hrůzy války, kterou rozpoutali 
domnívajíce se, že ovládnou celou Evropu. Nikdo jich nepolitoval a na nádraží si jich 
žádný železničář nevšímal a nepomohl jim, když vláčeli své těžké rance po zemi, kdežto 
naopak, když někdy projížděli zajatci, byli by jim naše lidi snesli modré z nebe. Však to 
Němci dobře věděli a mohli si podle toho utvořit úsudek jak jsou ve světě oblíbeni.

1Dne 23. března o /  na 9.hod. večer shozeny byly v Týništi opět 2 bomby. Jedna z nich 4

spadla do rybníčka nad továrnou fy Novotný, druhá zasáhla starou dílnu /klihárnu/ 
jmenované firmy. Větší škody nevznikly. Třetí bomba spadla do pole na Poboří, ale 
nevybuchla. Téhož dne v noci bylo nádraží osvětleno raketami z ruského letadla. 
Čekáme, že bude bombardováno nádraží.
Od 1. dubna nastalo opět snížení potravinových dávek. Bude na celý měsíc už jenom 
1000g masa, 80g másla, 100gmargarinu, 375g mouky, 6300g chleba a 1200g cukru. 
Kromě toho má být ještě 7 dkg sádla, ale místo toho se již po několik měsíců dávalo 16 
dkg mletého tučného masa vepřového nebo 20dkg s kostí. Ovšem i tyto nepatrné dávky 
se všelijakým způsobem ošizují. Tak např. jedno z předešlých čtyřnedělních 
zásobovacích období bylo rozšířeno na 5 týdnů, bez jakéhokoliv přídavku, v předešlém 
období se zase dávalo jenom 300g cukru namísto 1200g apod. Chleba je velmi špatný.
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VÝSTAVY
 

1.května(čtvrtek)       Memoriál J. Holického - 
                                  místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže

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

  
25.května(neděle)     PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                  Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                  Areál chovatelů Bobkárna.
                                  Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

26.května - 9.června  Velká výstava prací žáků VO ZUŠ
                                  v 8 - 11 hodin pro žáky MŠ, ZŠ, ve 12 - 17 hodin pro veřejnost
                                  Prostory ZUŠ.
                                  Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
 
JINÉ AKCE

1.května(čtvrtek)       MÁJOVÝ JARMARK
   Program na Mírovém náměstí zahájí v 9,00 hodin koncert Velkého 

dechového orchestru ZUŠ z Týniště nad Orlicí pod taktovkou 
dirigenta Antonína Závodního. 

   V 10,00 hodin vystoupí děti z MŠ U Dubu a MŠ Město.
30                                V 10,  hodin vystoupí slovácká dechová kapela ROZMARÝNKA  

z Vlčnova.
   Na celé dopoledne je zajištěn stánkový prodej a občerstvení.
  V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční na 

divadelním sále kulturního domu.
   Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.   

13.května(úterý)        “SVĚTLA TANCE 2008“ 
  vystoupení žáků tanečního oboru místní ZUŠ v choreografii paní 

učitelky Nadi Votroubkové.
   Začátek představení: 8,00 a 10,00 hodin pro ZŠ

                     17,30 pro veřejnost
   Divadelní sál kulturního domu.
   Pořádají ZUŠ a SRPŠ.                                  

Zápis nových žáků do místní Základní umělecké školy pro školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve čtvrtek
          15. května v době od 16.30-18.00 hodin na talentové zkoušky do

           hudebního oboru a k zápisu do výtvarného a tanečního oboru.
         Hudební obor učebna č. 36 v I. patře budovy ZUŠ

             Taneční obor kabinet TO v přízemí budovy ZUŠ
         Výtvarný obor učebna č. 14 v přízemí budovy ZUŠ
          Literárně-dramatický obor učebna č.36 v I.patře budovy ZUŠ
           7



Zajímavosti z matriky MěÚ v Týništi nad Orlicí
Dnes vám předkládáme zajímavé porovnání, které vám v šesti sledovaných bodech 
umožní získat nejzákladnější  a nejstručnější přehled o obyvatelích našeho města. 
Tabulku z roku 2005 zpracovala pí Adamcová, tu z loňského roku pí Hlavová.

1. V roce 2005 mělo Týniště n. O. 6 168 obyvatel.
    K datu 31. 12. 2007 mělo Týniště n. O. celkem 6 151 obyvatel. 

2. V roce 2005 se narodilo 54 dětí, z toho 33 děvčat a
                21 chlapců.

    V roce 2007 se narodilo 59 dětí, z toho 29 děvčat a
   30 chlapců.

3. Nejčastěji užívaná jména dívek v roce 2005:
    Anna 4x, Karolína 3x, Kristýna 2x, Lucie 2x.
    V roce 2007:
    Tereza 6x, Karolína 4x.
    Nejčastěji užívaná jména chlapců v roce 2005:
    Jan 4x, Matěj 3x.
    V roce 2007:
    Tomáš 3x, Vojtěch 3x.

4. Manželství uzavřelo v roce 2005 na MěÚ v Týništi n. O. celkem 23 párů, jinde 21 
párů.
V roce 2007 na MěÚ v Týništi n. O. celkem 18 párů, v Albrechticích n. O. 2 páry, 
jinde (mimo náš matriční obvod) 43 párů.

5. V roce 2005 se odstěhovalo 114 občanů a k pobytu se přihlásilo 80 občanů.
V roce 2007 se odstěhovalo 113 občanů a k pobytu se přihlásilo 155 občanů, tj. 
skoro dvojnásobek počtu z roku 2005.
Nejstarším občanem v roce 2005 byl František Kapucián z Petrovic.
Nyní jsou to paní Helena Nováčková a pan Jan Styblík.

5. V roce 2005 zemřelo 73 občanů, z toho 37 žen a 36 mužů.
V roce 2007 to bylo 64 občanů, z toho 35 žen a 29 mužů.

Paž.
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Jedním z 18 párů,
které uzavřely v roce
2007 na MěÚ v Týništi
n. O. manželství,
byli i Karolina
Pažitná a Pavel
Křenek.

11. Co Vy, jako podnikatel, považujete za zásadní pro to, aby firma „běžela“ a 
prosperovala? 
Firma bude intenzívně pokračovat v zavedeném směru, ale naše aktivity budou 
rozšířeny o nové směry čištění vod přírodních, pitných i odpadních. V tomto směru 
vedeme úspěšný výzkum, který přinese výrazný technologický progres.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů.
Jitka Pažitná
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                                Zrcadlo týnišťských podnikatelů
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 pátá firma, která nese název Bazenservis, s.r.o. Její jednatel 
Ing. Karel Kubec, CSc., byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi nad Orlicí něco 
povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.

Pane inženýre, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi nad Orlicí 
existuje. Jaké byly její začátky? 
Firma Bazenservis, s.r.o., byla založena v roce 1996.

1. Kde sídlila a sídlí nyní?
    Vedení firmy sídlí v Týništi nad Orlicí, projekční kanceláře máme v Praze.

2. Co a z jakého materiálu vyrábíte?
Vyrábíme ozonizátory a stavíme malé i velké bazény, koupaliště a aquaparky. 
Montujeme solární zařízení na levný ohřev bazénové vody. Kooperujeme při výrobě 
tepelných čerpadel, odvlhčovačů a robotizovaných čističů bazénů i nádrží na vodu.

3. Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Naše výrobky jsou pro tuzemsko i na export (střední Evropa, střední i Dálný východ).

4. Kolik máte zaměstnanců:
    V Týništi nad Orlicí 30.

5. Jakou mají profesi?
Převážně strojařskou, elektrikářskou a marketingovou.

6. A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Jsem chemik s celoživotní zkušeností při čištění vody v rámci řady misí OSN v 
různých zemích.

7. Kdo firmu řídí?
Firmu řídí můj syn Ing. Jiří Kubec, který je profesí slaboproudý elektrotechnik se 
zkušeností s přenosem dat.

8. Proč jste se rozhodl podnikat, proč právě v Týništi nad Orlicí a jak se Vám zde 
podniká?
Bydlím v Týništi nad Orlicí a prostředí mi vyhovuje.

9. Má Váš podnik další pobočky v České republice?
Máme projekci v Praze a kooperujeme se stavebními firmami v celé republice.

10. Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, 
na co jsem se nezeptala?
Přeji si, aby současně s růstem životní úrovně společnosti rostla i morálka všech 
členů společnosti bez výjimek.
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Máme zájem, aby naše město bylo čisté?
Po zrušení základní vojenské služby se mnozí z nás domnívali, že je konec s 
převrácenými popelnicemi a vysypanými koši ve městě, neboť tato „činnost“ byla 
převážně přisuzována vojákům při jejich nočních návratech do kasáren.
V poslední době se tyto případy znovu objevují. Výsledkem je přibývající nepořádek ve 
městě.
Problém není v tom, že by jej zodpovědní pracovníci neviděli či jej ignorovali. Problém 
je v tom, že nejsme schopni získat pracovníky pro úklid města. Do loňského roku jsme se 
je snažili zajistit převážně prostřednictvím úřadu práce tak, abychom ušetřili náklady za 
jejich mzdy.
V současné době, vzhledem k nabídce volných pracovních míst, je tento způsob již 
téměř nereálný. Marně hledáme jakékoliv pracovníky pro úklid města. V podstatě si s 
tímto problémem nevíme rady, a proto jsem se rozhodl požádat o pomoc celou veřejnost. 
Domnívám se, že je na nás, na všech obyvatelích Týniště nad Orlicí, abychom se 
rozhodli, zda chceme žít v čistém městě.
Pokud ano, nemůžeme být lhostejní. Nemůže nám být zatěžko odhazovat odpadky tam, 
kam patří. Nemůže nám být zatěžko občas se i sehnout a sebrat odhozený papír či obal a 
odhodit jej do nejbližšího koše nebo kontejneru.
Vím samozřejmě, že to situaci nevyřeší, nejhorší je ale lhostejnost a spoléhání se na jiné.
Zároveň bych chtěl touto cestou požádat o pomoc všechny, kteří by mohli s úklidem 
města pomoci, všechny, kteří by si chtěli přivydělat. Zájemce o tuto práci i na zkrácenou 
či nepravidelnou pracovní dobu rádi uvítáme. Podrobnější informace získáte u pana 
Forejtka na č. tel. 604 232 065 nebo u paní Gažiové na č. tel. 724 255 456.

Jaroslav Matička, starosta

Nenápadní hrdinové
Ve čtvrtek 37. 3. 2008 se v hotelu Panorama v Rychnově n. Kn. sešli bezpříspěvkoví 
dárci krve - držitelé zlaté Janského plakety za 40 odběrů a stříbrné plakety za 20 odběrů 
krve.
Přítomní hosté - starostové a místostarostové měst a obcí Rychnovska, zástupci 
zdravotních pojišťoven a Červeného kříže, poděkovali dárcům za příklad, který dávají 
svému okolí. Jako vzpomínku na krátké setkání si každý dárce odnesl malou pozornost.
Z našeho města byli oceněni zlatou plaketou p. Karel Žid a pí Iva Jehličková.
Stříbrnou plaketu získali pánové Radek Boris, Jiří Tyahur, Karel Hlaváček, Petr Škoda a 
paní Vladimíra Sychrová.
Dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé společnosti.

Mgr. Milena Herelová
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                           
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Nicol Valentová
Dominik Kašpar
Martin Krupka

94 let 
Jan Uhlíř

85 let 
Oldřich Rücker
          
80 let 
Květoslava Pospěchová
Jaroslav Šmída
Zdenka Cvejnová
Žofie Linhartová
Zdeněk Horák
Jaroslava Marčíková

Josefa Pavlínková (95)
Božena Kittlerová (82)
Josef Čepelka (51)
Vlasta Peterková (60)

Společenská kronika

Poděkování

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti paní Čápové a paní 
Michálkové a členkám Červeného kříže paní Bílkové a paní 
Kulhánkové za blahopřání k mému životnímu jubileu.

                                                                                      Paní Valentová

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, všem kamarádům a známým 
za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

                                                                                              Karel Tomáš
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Milan Petřík
Datum narození: 26. 1. 1963                                 Bydliště: Dobruška
Stav: rozvedený                                                    Děti: Tomáš (26), Markéta (21)
Hráčská kariéra: Dobruška, Nové Město n. M., Přepychy, Ohnišov, Dobruška 
Trenérská kariéra:1987-1990 Dobruška, 1990-1993 Náchod, 1993-1996 Dobruška, 
1996-2001 SK Hradec Králové, 2001-2002 Mladá Boleslav, 2002-2003 Čelákovice, 
2003-2004 FK AS Pardubice, 2004-2007 Náchod/Deštné, 2008 SK Týniště n.O.

Černý věří v klidný střed tabulky

Za zimní přípravou a příchodem nových posil se ohlédl týnišťský kapitán. 
S kapitánskou páskou na rukávu a přáním dokormidlovat svůj tým do klidných vod 
středu tabulky povede (stejně jako v první polovině soutěže) týnišťskou fotbalovou 
armádu vstříc tvrdým jarním divizním bitvám pracovitý záložník a tvůrce hry DAVID 
ČERNÝ.

Zimní přípravu jste absolvovali  pod novým trenérem Milanem Petříkem. Jak jste 
se spoluhráči snášeli především nepopulární zimní dril?
Nikdo z nás se na ni samozřejmě netěšil, nicméně je to potřeba. Vždyť ze zimní přípravy 
prakticky žijeme celou sezonu. Ta letošní byla s ohledem na dohrávku v Hlavici přece jen 
o něco kratší a ty dva měsíce se daly vydržet. Příprava byla poměrně náročná, a přestože 
se některým z nás nevyhnuly nemoci, zvládli jsme ji a věřím, že vše zúročíme na hřišti. 
Nejprve jsme nabírali objem a postupně přišel ke slovu i balon,  příprava se příliš nelišila 
od té předchozí letní s Lubošem Kubíkem.

V týnišťském dresu se objevilo několik nových hráčů. Troufnete si odhadnout, zda 
je současný kádr oproti podzimu silnější?
To je velmi těžká otázka, na kterou odpoví teprve průběh jara. Já však doufám, že se tým 
navzdory odchodu řady hráčů podařilo vhodně doplnit a bude to ke prospěchu. Danč je 
mladý, vysoký, rychlonohý útočník se solidním zakončením a při troše štěstí se mu snad 
podaří nějaký ten gól vstřelit. Vlado Gavula je velmi kvalitní fotbalista s druholigovými 
zkušenostmi, který je pro nás přínosem,  to je bez debat. Brankář Pišta má postavu na 
gólmana vynikající, je pohyblivý a věřím, že díky jemu ani na tomto důležitém postu 
nebudeme mít problém.

Čím chcete na jarní domácí zápasy v Olšině přilákat fanoušky především tak, aby 
jich chodilo ještě více?
Rádi bychom svým příznivcům předváděli pěkný útočný fotbal a získávali na svém 
trávníku co nejvíce bodů, Aby se diváci do ochozů v Olšině rádi vraceli.
Kam podle vašeho názoru sahají ambice vašeho týmu v jarních divizních odvetách?
Hráčský kádr doznal během zimní přestávky částečné obměny a nevíme, jak to bude 
vypadat. Navzdory této skutečnosti však věřím, že je v našich silách a možnostech 
pohybovat se v klidném středu tabulky a záchranářským starostem se vyhnout velkým 
obloukem.

S novým trenérem týnišťských fotbalistů Milanem Petříkem a s kapitánem 
fotbalového týmu Davidem Černým hovořil Miloslav Hlavatý.
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 zkrátka nehrál. Jejich Hrdý Budžes hráli potom později. Ale teď jednu pikantnost, co 
se může v novinách stát. Druhý den, v sobotu 18. listopadu 2006, vyšel v Rychnovském 
deníku článek, jak úspěšně pokračoval 39. TDP dalším představením a jak sál soubor z 
Ústí n. Orl. odměnil aplausem. To tedy byla bomba, článek mám dodnes schovaný.
     Bomba však byla také inscenace Temna. Eva Drábková upravila a dotvořila příběh z 
bezdomovské komunity a nazvala jej Vrány. Tragický osud šesti bezdomovců soubor 
zvládl brilantně. Po premiéře jsem Evě řekl, že kdyby nebylo jiných kladů při vzniku a 
činnosti Temna, pak nesporné je, že je naučila hrát divadlo a dnes si mohou střihnout 
cokoliv. To píši s čistým svědomím a s úctou.
     A s čistým svědomím se vracím na začátek série těchto vzpomínek a nadpisu 
„Podzimu bylo čtyřicet“. Vím, že jsem žádný nevynechal, ale vím také, že všechno se 
napsat nedá. Zbývá úplně ten zatím poslední XXXX. TDP. Na něj do třetice přijelo 
divadlo z Opočna, opět s Jirkou Holým, který se tentokrát odvážně pustil do přepisu 
filmové komedie Světáci. Hrálo se zajímavě a vtipně. Myslím však, alespoň na můj 
vkus, že text chtěl velmi ostrou tužku.
     Co se stane, když po prohýřené předsvatební noci se ženich probudí vedle cizí dívky, 
to nám předvedl soubor z Meziměstí v komedii Úžasná svatba. Hudební komedii 
The Canterville story přivezli herci z Chrudimi, kteří na TDP hráli také vůbec 
poprvé.
     Náš soubor Jirásek na kulaté výročí spojil všechny své síly a Eva Drábková připravila 
komponovanou retrospektivu od vzpomínání na doby dávno minulé, přes zpívání z 
operet a ukázky z činohry i baletu - zkrátka ze všeho, co jsme za dobu předešlou i tu 
poslední dokázali umělecky „spáchat“.
      Dařilo se někdy lépe, někdy hůř, ale naše divadlo vždycky mělo své diváky, a ti 
jediní dokážou buď ocenit nebo zavrhnout. Myslím, že se nám za ta léta dařilo to první. 
Jedině diváci dokáží vytvořit tu pravou atmosféru, bez které není divadla a bez které by 
tato činnost ztrácela smysl.
     Nám jste, vy diváci, návštěvníci kulturních akcí, tu atmosféru vytvářeli dlouhá léta a 
byla znát i při slavnostním večeru 23. listopadu 2007. A to se prosím vyměnilo několik 
generací, co já pamatuji. Přátelé, diváci, návštěvníci kultury a čtenáři Zpravodaje,  
děkujeme. Myslím, že za všechny mohu slíbit spolu s textem písně z Únosu Sabinek -   
„do roztrhání těla budem pro vás hrát“!

Jan Bohatý
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Václav IV.
První den po Velikonocích přijel za žáky všech ročníků ZŠ sám král Václav IV. Celá 
škola se na chvilku ocitla na přelomu 14. a 15. století. Hodinový pořad dětem nastínil 
zajímavou formou panovníkův životopis, jeho záliby, módu té doby, stolování, ražení 
mincí, krumplování, předení na vřetenu. Na programu se podíleli i sami žáci, kteří byli 
vtaženi do děje a některá řemesla si vyzkoušeli vlastníma rukama. O tom, že je pořad 
zaujal, svědčí fakt, že si o něm vyprávěli i následující dny. Tvůrci tohoto programu, který 
je součástí projektu Faber, jsou manželé Pěnkavovi z Prahy.

Mgr. Renata Hejnová,
zástupkyně ředitele

Úspěchy místní Základní umělecké školy v soutěžích
Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
Ve středu 26.3.2008 proběhlo na ZUŠ v Dobrušce okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve 
hře na kytaru. Týnišťskou ZUŠ reprezentoval kytarista Ondřej Šimko, žák p. uč. 
Stanislava Klecandra. Na svém soutěžním debutu získal v 0.c kategorii 2. místo.
0.c kategorie 2. místo Ondřej Šimko vyučující Stanislav Klecandr

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Ve čtvrtek 10.4.2008 se uskutečnilo na ZUŠ v Novém Městě nad Metují krajské kolo 
Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Z týnišťské ZUŠ byly do této soutěže 
vybrány tři houslistky, dvě ze třídy paní učitelky Jany Kupkové a jedna ze třídy pana 
učitele Mgr. Jiřího Nováka. Nejlépe se vedlo Elišce Šímové, která ve III. kategorii 
získala v silné konkurenci 13 žáků 2. místo.
Výsledky:
0. kategorie účast  Zuzana Hlaváčová vyučující Jana Kupková 

korepetice: Mgr. Karel Koldinský
1. kategorie účast Barbora Tomešová            vyučující Jana Kupková

korepetice: Mgr. Karel Koldinský
3. kategorie 2. místo Eliška Šímová vyučující Mgr. Jiří Novák

korepetice: Taťána Zemenová 
Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k pěkným výsledkům v soutěžích a děkuji za 
reprezentaci týnišťské ZUŠ.

Mgr. Blanka Skalická, ředitelka školy
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Deset let Temna

Jsou výročí a Výročí. Některá jen tak vyšumí a některá stojí za to si zapamatovat. 
Nevím, ale já to tak zkrátka mám. Jsou věci, které mi z hlavy vypadnou, něco (radši)  
vytěsním sám od sebe, někdy nevnímám dost pozorně, však to znáte... A pak mám 
zážitky, na které nezapomenu. 
O divadelní skupině Temno píši již několik let. Recenze z představení, reportáže, 
zkrátka takové ty malé články a amatérské texty, které snese Orlický týdeník a týnišťský 
Zpravodaj.  Může za to paní Jitka Březková (rozená Pažitná), která mne přes 
„Týnišťský literární Parnas“ (soutěž literátů amatérů, kterou pořádá)  přivedla až k 
týnišťským ochotníkům, respektive k Temnu. Nelituji... Naopak. Stal jsem se 
nekritickým fanouškem Temna.
Temno oslavilo 14. března 2008 desáté výročí svého vzniku. Na divadelní představení 
Vrány, které v rámci oslav svého jubilea odehrálo, jsem byl pozván, za což děkuji a 
konstatuji: Kromě toho, že Temno hrálo moc pěkně (jako ostatně vždy), celou oslavu 
prostoupil duch vzájemného souznění - jak herců s režisérkou paní Evou Drábkovou, 
tak diváků, kteří přišli buď na představení, nebo na následný večírek. Bylo cítit, že 
všichni vědí, že Temno má radost, když je někdo - kdokoliv, kdo je naladěn na stejnou 
vlnu - přijde povzbudit a koho mohou svým představením pobavit.
Zlatým hřebem večera byl úhledný máslový dort (místo třešinky měl nahoře lebku). 
Temno ho věnovalo  své režisérce a bylo vidět, že opravdu od srdce. 
Přeji celému souboru minimálně ještě dalších deset let existence, hodně inspirace, 
invence, chuti do hraní, pohody, zkrátka všeho, co dělá ochotnické divadlo 
ochotnickým divadlem.

Jan Štefek   

Oslava Dne učitelů

28. březen je pro učitele dnem svátečním. Toho dne roku 1592 se narodil ve vsi Komňa, 
či v nedaleké Nivnici u Uherského Brodu muž, který seznámil tehdejší svět po svém s 
českým národem a představil mu své pokrokové názory, myšlenky a pevnou víru.
My, učitelé, ho vnímáme především, řečeno slovy dnešního světa, jako úžasný 
fenomén, promlouvající k nám z propasti století stále svěží a moudrou jasnou řečí.
Tím mužem je Jan Amos Komenský.
416. výročí narození J.A.Komenského využilo stávající vedení ZŠ k setkání učitelů, 
kteří na zdejší škole v posledních desetiletích učili a nyní jsou již učiteli ve výslužbě, se 
současnou generací učitelů, kteří se (ti starší) do výslužby teprve chystají a kteří (ti 
mladší a nejmladší) učit teprve začínají.
A setkání to bylo vydařené. Samo nové vlídné a útulné „dřevěné prostředí“ motorestu 
Roubenka potěšilo všechny smysly zúčastněných a navodilo dobrou náladu, která 
přispěla k uvolněnosti a chuti popovídat si a potěšit se z přítomnosti bývalých kolegů, se 
kterými ještě před časem pobývali na „jedné palubě“ na „jedné lodi“.

Paž.
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Z našich škol
Základní škola Týniště nad Orlicí je plně organizovanou školou poskytující základní 
vzdělávání dětem ve věku od 6 do 15 let. Na výchovně - vzdělávacím procesu se ve 
školním roce 2007/2008 podílí 19 učitelů na II. stupni, 12 učitelů na I. stupni a 3 
vychovatelky školní družiny. Na I. stupni máme celkem 253 žáků, z toho je 121 dívek. 
Na II. stupni je to 293 žáků a z tohoto počtu je 157 dívek. Celkem se letos na škole učí 
546 žáků.
Záměrem školy je soustavné prohlubování výchovného a vzdělávacího charakteru 
školy. Pod touto obecnou charakteristikou si mnozí lidé nedokáží představit náplň 
práce týnišťského pedagogického sboru. Pro lepší ilustraci aktivit školy uvádíme 
přehled tematicky zaměřených akcí, které doplnily proces vzdělávání na zdejší 
základní škole a proběhly ve II. pololetí šk. roku, tj. od února do redakční uzávěrky 
Zpravodaje.

 Měsíc Akce Třídy
 Únor Hádanky - program městské knihovny 2. ročník

Lyžařský výcvik - Říčky 2008 7. ročník
Březen Fotografování jednotlivců 1. - 5. ročník

Pojďme nekouřit - preventivní program 5. ročník
Beseda se spisovatelkou I. Vávrovou 3. ročník
Velikonoční výstava v DDM 1. - 9. ročník
Výtvarné práce žáků pro zahrádkáře 1. - 5. ročník
Jaro - Devatero pohádek pro školní družinu
Sociometrie 5. ročník
Václav IV. - vzdělávací program (UNESCO) 1. - 9. ročník
Úrazy hrou 1. ročník

Duben Drogy, zdraví a právní vědomí 8. ročník
Poslanecká sněmovna a jízdárna 9. ročník
Úrazy hrou 3. ročník
Pavilon Anthropos v Brně 8. ročník

Mimo uvedené akce se žáci ZŠ pravidelně účastní vědomostních soutěží - olympiád z 
českého jazyka, matematiky, biologie a zároveň sportovních klání v kopané, košíkové, 
přehazované a atletice.
V dosud proběhlých sportovních soutěžích družstvo mladších dívek (6. - 7. ročník) 
obsadilo 1. místo v okresním kole přehazované v Kostelci nad Orlicí, starší žáci (8. - 9. 
ročník) se umístili na 2. místě v okresním kole v basketbalu v Dobrušce a starší dívky 
vybojovaly postup do krajského kola v košíkové v Nové Pace. 
Žáci vycházejícího ročníku jsou zapojeni do celorepublikových projektů hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ - SCIO a CERMAT. Souhrnné výsledky škola 
využívá pro vlastní autoevaluační proces. 
Mezi hlavní priority školy patří bezpečnost žáků ve škole. V rámci podpory 
Minimálního preventivního programu Základní školy Týniště nad Orlicí a prevence 
sociálně - patologických jevů u žáků bude v polovině května v budovách ZŠ 
nainstalován kamerový systém.

Mgr. Miroslav Kozel,
zástupce ředitele
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 zkrátka nehrál. Jejich Hrdý Budžes hráli potom později. Ale teď jednu pikantnost, co 
se může v novinách stát. Druhý den, v sobotu 18. listopadu 2006, vyšel v Rychnovském 
deníku článek, jak úspěšně pokračoval 39. TDP dalším představením a jak sál soubor z 
Ústí n. Orl. odměnil aplausem. To tedy byla bomba, článek mám dodnes schovaný.
     Bomba však byla také inscenace Temna. Eva Drábková upravila a dotvořila příběh z 
bezdomovské komunity a nazvala jej Vrány. Tragický osud šesti bezdomovců soubor 
zvládl brilantně. Po premiéře jsem Evě řekl, že kdyby nebylo jiných kladů při vzniku a 
činnosti Temna, pak nesporné je, že je naučila hrát divadlo a dnes si mohou střihnout 
cokoliv. To píši s čistým svědomím a s úctou.
     A s čistým svědomím se vracím na začátek série těchto vzpomínek a nadpisu 
„Podzimu bylo čtyřicet“. Vím, že jsem žádný nevynechal, ale vím také, že všechno se 
napsat nedá. Zbývá úplně ten zatím poslední XXXX. TDP. Na něj do třetice přijelo 
divadlo z Opočna, opět s Jirkou Holým, který se tentokrát odvážně pustil do přepisu 
filmové komedie Světáci. Hrálo se zajímavě a vtipně. Myslím však, alespoň na můj 
vkus, že text chtěl velmi ostrou tužku.
     Co se stane, když po prohýřené předsvatební noci se ženich probudí vedle cizí dívky, 
to nám předvedl soubor z Meziměstí v komedii Úžasná svatba. Hudební komedii 
The Canterville story přivezli herci z Chrudimi, kteří na TDP hráli také vůbec 
poprvé.
     Náš soubor Jirásek na kulaté výročí spojil všechny své síly a Eva Drábková připravila 
komponovanou retrospektivu od vzpomínání na doby dávno minulé, přes zpívání z 
operet a ukázky z činohry i baletu - zkrátka ze všeho, co jsme za dobu předešlou i tu 
poslední dokázali umělecky „spáchat“.
      Dařilo se někdy lépe, někdy hůř, ale naše divadlo vždycky mělo své diváky, a ti 
jediní dokážou buď ocenit nebo zavrhnout. Myslím, že se nám za ta léta dařilo to první. 
Jedině diváci dokáží vytvořit tu pravou atmosféru, bez které není divadla a bez které by 
tato činnost ztrácela smysl.
     Nám jste, vy diváci, návštěvníci kulturních akcí, tu atmosféru vytvářeli dlouhá léta a 
byla znát i při slavnostním večeru 23. listopadu 2007. A to se prosím vyměnilo několik 
generací, co já pamatuji. Přátelé, diváci, návštěvníci kultury a čtenáři Zpravodaje,  
děkujeme. Myslím, že za všechny mohu slíbit spolu s textem písně z Únosu Sabinek -   
„do roztrhání těla budem pro vás hrát“!

Jan Bohatý
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Václav IV.
První den po Velikonocích přijel za žáky všech ročníků ZŠ sám král Václav IV. Celá 
škola se na chvilku ocitla na přelomu 14. a 15. století. Hodinový pořad dětem nastínil 
zajímavou formou panovníkův životopis, jeho záliby, módu té doby, stolování, ražení 
mincí, krumplování, předení na vřetenu. Na programu se podíleli i sami žáci, kteří byli 
vtaženi do děje a některá řemesla si vyzkoušeli vlastníma rukama. O tom, že je pořad 
zaujal, svědčí fakt, že si o něm vyprávěli i následující dny. Tvůrci tohoto programu, který 
je součástí projektu Faber, jsou manželé Pěnkavovi z Prahy.

Mgr. Renata Hejnová,
zástupkyně ředitele

Úspěchy místní Základní umělecké školy v soutěžích
Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
Ve středu 26.3.2008 proběhlo na ZUŠ v Dobrušce okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve 
hře na kytaru. Týnišťskou ZUŠ reprezentoval kytarista Ondřej Šimko, žák p. uč. 
Stanislava Klecandra. Na svém soutěžním debutu získal v 0.c kategorii 2. místo.
0.c kategorie 2. místo Ondřej Šimko vyučující Stanislav Klecandr

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Ve čtvrtek 10.4.2008 se uskutečnilo na ZUŠ v Novém Městě nad Metují krajské kolo 
Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Z týnišťské ZUŠ byly do této soutěže 
vybrány tři houslistky, dvě ze třídy paní učitelky Jany Kupkové a jedna ze třídy pana 
učitele Mgr. Jiřího Nováka. Nejlépe se vedlo Elišce Šímové, která ve III. kategorii 
získala v silné konkurenci 13 žáků 2. místo.
Výsledky:
0. kategorie účast  Zuzana Hlaváčová vyučující Jana Kupková 

korepetice: Mgr. Karel Koldinský
1. kategorie účast Barbora Tomešová            vyučující Jana Kupková

korepetice: Mgr. Karel Koldinský
3. kategorie 2. místo Eliška Šímová vyučující Mgr. Jiří Novák

korepetice: Taťána Zemenová 
Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k pěkným výsledkům v soutěžích a děkuji za 
reprezentaci týnišťské ZUŠ.

Mgr. Blanka Skalická, ředitelka školy
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Podzimu bylo čtyřicet  (5. pokračování)

Následující TDP, již XXXVII., soubor Temno tančil. Byla to vlastní úprava hry 
Nepohodlný indián,u nás zkrátka nazvaná Tančící indián. Příběh westernové 
loupeže, peněz a následujícího pátrání po tom, kdo že je ten hříšník, proložený vtipnými 
gagy a celkovým posláním, že za prachy je všechno možné. A tak nejenže opět v stylově 
upraveném předsálí Indiánky rozdávaly čokoládové indiánky a diváci se mohli jako 
Indiáni vyfotografovat,  ale přišla i absolutně poslední režijní „rána“.Úplně naplněný 
sál byl svědkem závěrečného baletu Labutí jezero v provedení celého souboru, včetně 
stylových baleťáckých kostýmů. Byla to další disciplína, kterou „temnici“ bravurně 
zvládli, a diváci řvali smíchy. Jak prohlásil David Drábek před oponou: „V Týništi je 
vyprodáno dvakrát do roka - na Travesti show a na místní ochotníky.“ Dodal bych 
osobně, že ještě na Novoroční koncert Mladého týnišťského Big bandu.
David Drábek byl s tímto TDP spojen ještě jednou, a to jako režisér muzikálu Kabaret, 
který ve znamenitém provedení hrálo Divadlo Šumperk. Nevšední zážitek.
Ještě nám hráli Černí šviháci z Kostelce „tejklovinu“ Solný sloupy, s komedií - ” S 
tvojí dcerou ne” přijelo Opočno a vzpomínaný režisér Jirka Holý přivezl klasické 
Drdovy Dalskabáty,  pro děti hráli přátelé z Chlumce n. Cidl.  a s Goldoniho 
Treperendami dorazili kolegové z Třebechovic. Neúnavný režisér Rudolf Faltejsek, 
a to vám odpřísáhnu, opravdu tentokrát nehrál treperendu.
     XXXVIII. TDP - předchozí účast našeho souboru zajišťovalo rozjeté Temno, ale 
další části souboru Jirásek se chtělo zase zpívat. Vše „vyprovokovala“ Maruška 
Šmídová, která z „divadelního spánku“ dokázala probudit Oldřicha Trumhu, jenž 
naposledy režíroval Na tý louce zelený v roce 1989. Ten zvolil šťastnou cestu, když se 
obrátil na svého dávného přítele Miloně Čepelku od Cimrmanů. Oprášil jeho dílo 
Pavouček pro štěstí, letitou hru, ke které hudbu napsal František Živný. U nás 
dostala podtitul Lidový muzikál a dočkala se mnoha repríz včetně vystoupení v 
Klicperově divadle v Hradci Králové. Sám Miloň Čepelka mně pro premiéře řekl, že už 
nevěřil, že to někdy někdo bude hrát. Z výsledku byl ohromně nadšený. Také dodal, že 
dnes by to o takovém malém bankovním podvodníčkovi napsal úplně jinak. Držel nám 
palce i v Hradci Králové, kde prý měl větší trému, než když tam s Cimrmany před 
čtrnácti dny hrál. Hrálo nás a působilo kolem Pavoučka asi třicet, a když připočteme 
Temno, tak týnišťské divadlo pořád jede. Vůbec poprvé se v Týništi hrálo s 
reprohudbou, zpívalo se na mikroporty. Zkrátka jdeme s dobou, ono to má svoje výhody 
i nevýhody. Ale moje pravé ořechové to není. Není nad to, když před vámi stojí dirigent 
a u něj patnáct muzikantů, kteří se baví spontánně, ale každé představení jinak. Je to 
takový barometr a vy už víte, jak máte hrát. Ty mikroporty z pohledu diváka musí 
vypadat jak bradavice. Tak si příště asi střihneme Harryho Pottera, tam přece všichni 
byli z Bradavic.
     Blížíme se nenávratně k cíli, je tu rok 2006 a XXXIX. TDP. U hostujících souborů 
osvědčené hry, osvědčení autoři a režiséři. Zahájil Kostelec s Pepou Tejkalem a jeho 
komedií z prostředí fotbalu Bílí andělé pijí tesavelu. Pokračovalo Opočno s Jirkou 
Holým a jeho režií s komedií z manželského prostředí Přes přísný zákaz dotýká se 
sněhu. Soubor z Opatovic přivezl pohádku Kráska a zvíře od klasika Františka 
Hrubína. A teď přišlo něco, co za dobu trvání TDP snad nepamatuji. Představení z 
jakýchsi technických důvodů odpadlo, soubor Vicena z Ústí n. Orl.
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 zkrátka nehrál. Jejich Hrdý Budžes hráli potom později. Ale teď jednu pikantnost, co 
se může v novinách stát. Druhý den, v sobotu 18. listopadu 2006, vyšel v Rychnovském 

Zpěváčci z mateřské školy U Dubu a jejich čtyři zastavení
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1. Putování tříkrálové 
    a zpívání v kostele.

2. Masopustní zpívání
    v geriatrickém centru.

3. Pasování prvňáčků
    a zpívání v knihovně.

4. Návštěva a představení
    v hradecké filharmonii.



                                Zrcadlo týnišťských podnikatelů
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 pátá firma, která nese název Bazenservis, s.r.o. Její jednatel 
Ing. Karel Kubec, CSc., byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi nad Orlicí něco 
povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.

Pane inženýre, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi nad Orlicí 
existuje. Jaké byly její začátky? 
Firma Bazenservis, s.r.o., byla založena v roce 1996.

1. Kde sídlila a sídlí nyní?
    Vedení firmy sídlí v Týništi nad Orlicí, projekční kanceláře máme v Praze.

2. Co a z jakého materiálu vyrábíte?
Vyrábíme ozonizátory a stavíme malé i velké bazény, koupaliště a aquaparky. 
Montujeme solární zařízení na levný ohřev bazénové vody. Kooperujeme při výrobě 
tepelných čerpadel, odvlhčovačů a robotizovaných čističů bazénů i nádrží na vodu.

3. Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Naše výrobky jsou pro tuzemsko i na export (střední Evropa, střední i Dálný východ).

4. Kolik máte zaměstnanců:
    V Týništi nad Orlicí 30.

5. Jakou mají profesi?
Převážně strojařskou, elektrikářskou a marketingovou.

6. A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Jsem chemik s celoživotní zkušeností při čištění vody v rámci řady misí OSN v 
různých zemích.

7. Kdo firmu řídí?
Firmu řídí můj syn Ing. Jiří Kubec, který je profesí slaboproudý elektrotechnik se 
zkušeností s přenosem dat.

8. Proč jste se rozhodl podnikat, proč právě v Týništi nad Orlicí a jak se Vám zde 
podniká?
Bydlím v Týništi nad Orlicí a prostředí mi vyhovuje.

9. Má Váš podnik další pobočky v České republice?
Máme projekci v Praze a kooperujeme se stavebními firmami v celé republice.

10. Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, 
na co jsem se nezeptala?
Přeji si, aby současně s růstem životní úrovně společnosti rostla i morálka všech 
členů společnosti bez výjimek.
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Máme zájem, aby naše město bylo čisté?
Po zrušení základní vojenské služby se mnozí z nás domnívali, že je konec s 
převrácenými popelnicemi a vysypanými koši ve městě, neboť tato „činnost“ byla 
převážně přisuzována vojákům při jejich nočních návratech do kasáren.
V poslední době se tyto případy znovu objevují. Výsledkem je přibývající nepořádek ve 
městě.
Problém není v tom, že by jej zodpovědní pracovníci neviděli či jej ignorovali. Problém 
je v tom, že nejsme schopni získat pracovníky pro úklid města. Do loňského roku jsme se 
je snažili zajistit převážně prostřednictvím úřadu práce tak, abychom ušetřili náklady za 
jejich mzdy.
V současné době, vzhledem k nabídce volných pracovních míst, je tento způsob již 
téměř nereálný. Marně hledáme jakékoliv pracovníky pro úklid města. V podstatě si s 
tímto problémem nevíme rady, a proto jsem se rozhodl požádat o pomoc celou veřejnost. 
Domnívám se, že je na nás, na všech obyvatelích Týniště nad Orlicí, abychom se 
rozhodli, zda chceme žít v čistém městě.
Pokud ano, nemůžeme být lhostejní. Nemůže nám být zatěžko odhazovat odpadky tam, 
kam patří. Nemůže nám být zatěžko občas se i sehnout a sebrat odhozený papír či obal a 
odhodit jej do nejbližšího koše nebo kontejneru.
Vím samozřejmě, že to situaci nevyřeší, nejhorší je ale lhostejnost a spoléhání se na jiné.
Zároveň bych chtěl touto cestou požádat o pomoc všechny, kteří by mohli s úklidem 
města pomoci, všechny, kteří by si chtěli přivydělat. Zájemce o tuto práci i na zkrácenou 
či nepravidelnou pracovní dobu rádi uvítáme. Podrobnější informace získáte u pana 
Forejtka na č. tel. 604 232 065 nebo u paní Gažiové na č. tel. 724 255 456.

Jaroslav Matička, starosta

Nenápadní hrdinové
Ve čtvrtek 37. 3. 2008 se v hotelu Panorama v Rychnově n. Kn. sešli bezpříspěvkoví 
dárci krve - držitelé zlaté Janského plakety za 40 odběrů a stříbrné plakety za 20 odběrů 
krve.
Přítomní hosté - starostové a místostarostové měst a obcí Rychnovska, zástupci 
zdravotních pojišťoven a Červeného kříže, poděkovali dárcům za příklad, který dávají 
svému okolí. Jako vzpomínku na krátké setkání si každý dárce odnesl malou pozornost.
Z našeho města byli oceněni zlatou plaketou p. Karel Žid a pí Iva Jehličková.
Stříbrnou plaketu získali pánové Radek Boris, Jiří Tyahur, Karel Hlaváček, Petr Škoda a 
paní Vladimíra Sychrová.
Dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé společnosti.

Mgr. Milena Herelová
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Zajímavosti z matriky MěÚ v Týništi nad Orlicí
Dnes vám předkládáme zajímavé porovnání, které vám v šesti sledovaných bodech 
umožní získat nejzákladnější  a nejstručnější přehled o obyvatelích našeho města. 
Tabulku z roku 2005 zpracovala pí Adamcová, tu z loňského roku pí Hlavová.

1. V roce 2005 mělo Týniště n. O. 6 168 obyvatel.
    K datu 31. 12. 2007 mělo Týniště n. O. celkem 6 151 obyvatel. 

2. V roce 2005 se narodilo 54 dětí, z toho 33 děvčat a
                21 chlapců.

    V roce 2007 se narodilo 59 dětí, z toho 29 děvčat a
   30 chlapců.

3. Nejčastěji užívaná jména dívek v roce 2005:
    Anna 4x, Karolína 3x, Kristýna 2x, Lucie 2x.
    V roce 2007:
    Tereza 6x, Karolína 4x.
    Nejčastěji užívaná jména chlapců v roce 2005:
    Jan 4x, Matěj 3x.
    V roce 2007:
    Tomáš 3x, Vojtěch 3x.

4. Manželství uzavřelo v roce 2005 na MěÚ v Týništi n. O. celkem 23 párů, jinde 21 
párů.
V roce 2007 na MěÚ v Týništi n. O. celkem 18 párů, v Albrechticích n. O. 2 páry, 
jinde (mimo náš matriční obvod) 43 párů.

5. V roce 2005 se odstěhovalo 114 občanů a k pobytu se přihlásilo 80 občanů.
V roce 2007 se odstěhovalo 113 občanů a k pobytu se přihlásilo 155 občanů, tj. 
skoro dvojnásobek počtu z roku 2005.
Nejstarším občanem v roce 2005 byl František Kapucián z Petrovic.
Nyní jsou to paní Helena Nováčková a pan Jan Styblík.

5. V roce 2005 zemřelo 73 občanů, z toho 37 žen a 36 mužů.
V roce 2007 to bylo 64 občanů, z toho 35 žen a 29 mužů.

Paž.
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Jedním z 18 párů,
které uzavřely v roce
2007 na MěÚ v Týništi
n. O. manželství,
byli i Karolina
Pažitná a Pavel
Křenek.

11. Co Vy, jako podnikatel, považujete za zásadní pro to, aby firma „běžela“ a 
prosperovala? 
Firma bude intenzívně pokračovat v zavedeném směru, ale naše aktivity budou 
rozšířeny o nové směry čištění vod přírodních, pitných i odpadních. V tomto směru 
vedeme úspěšný výzkum, který přinese výrazný technologický progres.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů.
Jitka Pažitná
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Zápis z kroniky Města Týniště n. Orl.
Kronika  byla založena v roce 1835 a obsahuje 1136 stran.
Doslovný opis z roku 1945 - 1. část

12. ledna začíná velká ruská zimní ofenziva. Již 17. ledna je dobyta Varšava a Rusové 
rychle získávají další veliké prostory a města.
Dne 6. ledna zemřel v koncentračním táboře v Gollnovo Josef Jakubec, bývalý řezník čp. 
187.
23. ledna přijelo do Týniště několik německých důstojníků, kteří oznámili starostovi 
města, že v lesích mezi silnicemi do Bolehoště a Rašovic bude uskladněno střelivo a 
benzin a že tyto lesy musí býti pro obecenstva uzavřeny. Druhý den přijelo několik 
autobusů s německými vojáky a ruskými zajatci, kteří byli ubytováni v Rašovicích a v 
Křivicích a brzy nato již přicházeli z nádraží vlaky se střelivem a benzinem, které zajatci 
vykládali z vagonů nákladních na auta o odváželi do lesů. Po silnici do Bolehoště, Křivic 
a Rašovic se nesmělo, jenom na propustku nebo v určité hodiny za vojenského dozoru.
Když se občané dozvěděli, že na dráze jsou zaměstnaní ruští zajatci, přicházely celé 
houfy lidí a donášeli jim potraviny a přiváželi na ohřáti hrnce s čajem, kávou nebo 
polévkou. Němečtí vojáci, kteří je hlídali, někdy k tomu přivřeli oči, avšak někteří to 
nechtěli dovolit a lidi odháněli. To trvalo několik dní, až pak byl styk se zajatci nejen 
velitelstvím zakázán.
Od 1. ledna nastalo další omezení rozsahu novin a časopisů. Denní listy mají odedneška 
ve všední den jenom jediný list a v neděli 2 listy. 
Dne 13. února přijelo sem německé vojsko v počtu asi 1000 mužů. Pro ubytování zabrali 
obě školy, Orlovnu, část továrny fy Novotný a pro důstojníky a poddůstojníky jsme 
museli opatřit ještě asi 80 bytů v soukromí.
20. února v 5.15 hod. ráno byly shozeny 3 bomby u Týniště podle trati k Petrovicím. Dvě 
z nich vybuchly, třetí zůstala nevybuchlá. Výbuch probudil téměř všechno obyvatelstvo 
ze spánku. Trať však nebyla poškozena, pouze telegraf. vedení a v několika domech u 
hřbitova se vysypala okna. Nevybuchlou bombu, která se zaryla do země, přijeli pak 
odstranit trestanci z hradecké věznice.
Po velkém vítězství Rusů na východní frontě, kteří zahnali Němce až za Odru, začaly se 
z východu hrnouti proudy uprchlíků. Projížděli přes naše město na různých vozidlech, 
po nejvíce však po dráze. V natřískaných vlacích s ranci obsahujícími všechno co mohli 
zachránit, špinaví a vyděšení, utíkali ze svých domovů příslušníci národa, který tolik zla 
na světě způsobil, zakoušejících nyní na vlastní kůži hrůzy války, kterou rozpoutali 
domnívajíce se, že ovládnou celou Evropu. Nikdo jich nepolitoval a na nádraží si jich 
žádný železničář nevšímal a nepomohl jim, když vláčeli své těžké rance po zemi, kdežto 
naopak, když někdy projížděli zajatci, byli by jim naše lidi snesli modré z nebe. Však to 
Němci dobře věděli a mohli si podle toho utvořit úsudek jak jsou ve světě oblíbeni.

1Dne 23. března o /  na 9.hod. večer shozeny byly v Týništi opět 2 bomby. Jedna z nich 4

spadla do rybníčka nad továrnou fy Novotný, druhá zasáhla starou dílnu /klihárnu/ 
jmenované firmy. Větší škody nevznikly. Třetí bomba spadla do pole na Poboří, ale 
nevybuchla. Téhož dne v noci bylo nádraží osvětleno raketami z ruského letadla. 
Čekáme, že bude bombardováno nádraží.
Od 1. dubna nastalo opět snížení potravinových dávek. Bude na celý měsíc už jenom 
1000g masa, 80g másla, 100gmargarinu, 375g mouky, 6300g chleba a 1200g cukru. 
Kromě toho má být ještě 7 dkg sádla, ale místo toho se již po několik měsíců dávalo 16 
dkg mletého tučného masa vepřového nebo 20dkg s kostí. Ovšem i tyto nepatrné dávky 
se všelijakým způsobem ošizují. Tak např. jedno z předešlých čtyřnedělních 
zásobovacích období bylo rozšířeno na 5 týdnů, bez jakéhokoliv přídavku, v předešlém 
období se zase dávalo jenom 300g cukru namísto 1200g apod. Chleba je velmi špatný.
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VÝSTAVY
 

1.května(čtvrtek)       Memoriál J. Holického - 
                                  místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže

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

  
25.května(neděle)     PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                  Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                  Areál chovatelů Bobkárna.
                                  Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

26.května - 9.června  Velká výstava prací žáků VO ZUŠ
                                  v 8 - 11 hodin pro žáky MŠ, ZŠ, ve 12 - 17 hodin pro veřejnost
                                  Prostory ZUŠ.
                                  Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
 
JINÉ AKCE

1.května(čtvrtek)       MÁJOVÝ JARMARK
   Program na Mírovém náměstí zahájí v 9,00 hodin koncert Velkého 

dechového orchestru ZUŠ z Týniště nad Orlicí pod taktovkou 
dirigenta Antonína Závodního. 

   V 10,00 hodin vystoupí děti z MŠ U Dubu a MŠ Město.
30                                V 10,  hodin vystoupí slovácká dechová kapela ROZMARÝNKA  

z Vlčnova.
   Na celé dopoledne je zajištěn stánkový prodej a občerstvení.
  V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční na 

divadelním sále kulturního domu.
   Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.   

13.května(úterý)        “SVĚTLA TANCE 2008“ 
  vystoupení žáků tanečního oboru místní ZUŠ v choreografii paní 

učitelky Nadi Votroubkové.
   Začátek představení: 8,00 a 10,00 hodin pro ZŠ

                     17,30 pro veřejnost
   Divadelní sál kulturního domu.
   Pořádají ZUŠ a SRPŠ.                                  

Zápis nových žáků do místní Základní umělecké školy pro školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve čtvrtek
          15. května v době od 16.30-18.00 hodin na talentové zkoušky do

           hudebního oboru a k zápisu do výtvarného a tanečního oboru.
         Hudební obor učebna č. 36 v I. patře budovy ZUŠ

             Taneční obor kabinet TO v přízemí budovy ZUŠ
         Výtvarný obor učebna č. 14 v přízemí budovy ZUŠ
          Literárně-dramatický obor učebna č.36 v I.patře budovy ZUŠ
           7



V černém obchodě se již zřídka co dostane. Všechny zdroje jsou vyčerpány. Kůzlata se 
platila letos 500 - 700 K , vejce 10 až 15 K , vepřové maso 400 - 600K,  máslo a sádlo 
kolem 800K za 1kg.
V polovině března dochází k překročení Rýna angloamerickými vojsky a následuje 
bleskový postup do nitra Říše. Celá západní fronta se hroutí. Na východě stojí Rusové 
před Štětínem a Berlínem.
Větší část Slovenska jest již rovněž osvobozena a dne 3. dubna přijíždí pan president Dr. 
Eduard Beneš se členy své vlády do Košic. Druhý den nato tj. 4. dubna jest již oznámeno 
obsazení Bratislavy.
Projevuje se značná nedůvěra a nevážnost k penězům. Počítá se s tím, že peníze značně 
klesnou, nebo že se stanou vůbec bezcennými, proto lidé se snaží utratiti je za každou 
cenu. Je k tomu ovšem malá příležitost. Jediná zábava, která ještě zbývá jsou biografy, 
proto jsou stále plné, ačkoliv hrají jenom staré české a německé filmy, pořád kolem 
dokola, některé se zde předvádějí už po třetí i po čtvrté. Nové filmy se již nevyrábějí  
není kde.
V noci z 5 - 6 dubna byly uvolněny železniční koleje na trati mezi Česticemi a 
Častolovicemi a následkem toho vyjel z kolejí nákladní vlak.
12. dubna Angloameričané dosahují Labe u Magdeburku. Ráno dne 13. dubna dověděli 
jsme se, že 12. dubna zemřel náhle americký president Freanklin D. Roossewelt. Želíme 
upřímně předčasného odchodu tohoto velikého státníka, který byl jedním z nejlepších 
lidí našeho věku a zároveň osvědčeným přítelem našeho národa.
Dne 13. dubna oznamuje maršál Stalin dobytí Vídně. Téhož dne byl osvobozen též 
Hodonín, první město na půdě zemí koruny České rodiště presidenta Osvoboditele.
V noci ze 14. na 15. dubna / ze soboty na neděli/ uvolnili záškodníci opět koleje na trati 
od Petrovic, poblíž železničního domku čp. 337. Následek tohoto bylo vyšinutí 
nákladního vlaku s vojenským nákladem, který přijížděl od Hradce Králové. 
Lokomotiva a 6 vagonů naložených nákladními auty a motocykly se převrátily s náspu a 
náklad byl většinou zničen. Odklizování trosek trvalo až do pondělního poledne a 
lokomotivu nechali ležet na místě. O život nepřišel  nikdo.
Podobných sabotáží jsou nyní v Čechách a na Moravě desítky denně a samozřejmě, že 
přispívají vydatně k ochromení německého stroje. Věci přerůstají Němcům přes hlavu.
Dne 15. dubna zahajuje Rudá armáda ofenzivu proti Berlínu.
Dne 17. dubna v 9 hod. 55 min. Anglo-Americká vojska dostihují našich hranic, která 
překračují u Aše.
V našem městě i všude v okolí provedli Němci přípravy k zabarikádování hlavních silnic 
a připravují nálože k vyhození mostu přes Orlici a silničního nadjezdu „na kopci“.
26. dubna padlo Brno a Cheb. Téhož dne padl též Štětín, Brémy, Janov, Milán, Turin, 
Verona aj.
Dne 27. dubna setkala se Anglo-Americká a Sovětská vojska na Labi u Torgaň. 
Německo je rozděleno ve dví.
29. dubna /neděle/. Každá hodina přináší nové světodějné události. Ráno oznamuje 
Londýn, že Himler nabídl Anglii a Americe bezpodmínečnou kapitulaci a zároveň 
oznámil, že Hitler umírá a že nepřežije 48 hod. po kapitulaci. Kapitulace byla odmítnuta, 
jelikož nebyla současně nabídnuta Sovětským svazem. Odpoledne téhož dne se 
dovídáme, že Mussolini, který byl 26.4. chycen, když chtěl uprchnouti do Švýcar, byl v 
Miláně popraven. S ním ještě dalších 17 býv. fašistických předáků, mezi nimi Pavolin, 
Sforza a Forinazzi.
30. dubna Američané obsadili Benátky, Angličané Mnichov  Rusové jsou ve středu 
Berlína.
Dne 2. května ráno oznámil pražský rozhlas, že Hitler je mrtev. Padl prý dne 1/5 při 
obraně Berlína. Tomu ovšem nikdo nevěřil, že by Hitler padl, pravděpodobně spáchal 
sebevraždu, anebo byl zavražděn.
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CO-KDY-KDE
květen 2008

DIVADLO

19.května(pondělí) GALAVAČER OPERETNÍCH MELODIÍ
S nejznámějšími melodiemi světových operet k nám do Týniště 
přijíždí velice známý soubor Nálady, v kterém učinkují herci 
hudebních divadel pod uměleckým vedením Petra Macka.

                                Začátek představení je v 19,00 hodin.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
Divadelní sál kulturního domu.
Cena: 130,-Kč 

KONCERT

11.května(neděle)   OBOROH  v Týništi nad Orlicí
             Koncert velice populární skupiny spojený s prohlídkou prostor kos-

tela - půda, věž a zvonice ( ve skupinách po 15-20 lidech ). Provází 
páter Ivan Havlíček s doprovodným výkladem.
Začátky: prohlídka ve 14,00 hodin
               koncert v 16,00 hodin
Kostel sv. Mikuláše na Mírovém nám. v Týništi nad Orlicí.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Římskokatolická farnost v Týništi nad Orlicí.

18.května(neděle)   Jarní koncert 
Vystoupí žáci ZUŠ Týniště nad Orlicí a ZUŠ Dobruška
Začátek je ve 14,00 hodin.
Kostel sv. Jana Křtitele v Albrechticích n.O.

            Pořádají ZUŠ a Sdružení přátel kostela sv. Jana Křtitele v Albrech-
ticích n.O.

19.května(pondělí)  Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

26.května(pondělí) Absolventský koncert 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
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Poděkování

Děkuji za důstojné provedení smutečního obřadu, květinové dary 
a projevy soustrasti a za účast při rozloučení s mým manželem 
panem Zdeňkem Vošlajerem.

Marie Vošlajerová
Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, paní Sekyrové a paní Křišťanové za 
blahopřání a dárky k mým narozeninám.

                                                                                                            Konrád Kurka

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Jenčíkové a Matějkové, za blahopřání, květiny a dárek k mému 
životnímu jubileu.

                                                                                                           Ladislav Fuchsa

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 14.března s naší drahou maminkou 
paní VLASTOU PETERKOVOU ze Štěpánovska.
Dále děkujeme za ústní a písemné projevy soustrasti a květinové dary.
Vřelý dík patří paní Jitce Filipové a pracovníkům pohřební služby Charon za důstojné 
provedení smutečního obřadu.
                                                                                               Jaroslav a Martin - synové

Upřímný dík vedení Města Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Sekyrové Zdeně a paní Křišťanové Evě, za blahopřání a za dárky k 
mému životnímu jubileu. Rovněž děkuji všem přátelům za písemné i ústní projevy 
přátelství a za předané pozornosti, kterých se mi při té příležitosti dostalo.

Jaroslav Tejral

Vzpomínka

Dne 24. května uplyne třináct let od úmrtí mé drahé manželky paní 
Aleny Šalatové. Spolu se mnou vzpomínají i děti s rodinami. Chybí 
nám její úsměv a láska!

Josef Šalata

V neznámý svět šla jsi tiše spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Odešla jsi, osud nám Tě vzal,
v našich vzpomínkách budeš žít dál.

Dne 21.května uplyne 14 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, 
prababička paní BOŽENA BEKOVÁ.
S láskou vzpomíná                                                                     

Soňa Kopecká, dcera s rodinou 
                                                                                                    Jiří Bek, syn s rodinou
                                                                                      rodina Kamenická a Bydžovská
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V Londýnském rozhlase řekli k jeho smrti podle Shakespeara : “Krvavý pes už zdech.“ 
Nemáme co bychom k tomu dodali, vystihuje to pocity všech národů za této války 
Němci okupovaných.
Téhož dne 2. května, kapituloval Berlín a milionová armáda v Itálii. Úplné zhroucení 
Německa se očekávalo každou hodinu.
Sobota 5. května. Z neznámého pramene od úst k ústům se šíří zprávy, že Německo 
složilo zbraně a na domech se začínají objevovati československé vlajky a prapory. 
Zároveň se odstraňují všechny německé nápisy.
Ulice a náměstí jsou plné lidí, nikdo nic neví, ale každý očekává, že se něco bude díti.
Odpoledne asi o 1. hodině ozývá se z pražského rozhlasu zoufalé volání: „Voláme 
českou policii, české četnictvo a všechny české lidi“. Volání o pomoc ozvalo se pak v 
malých přestávkách ještě několikrát, načež asi po čtvrt hodině umlklo a z rozhlasu se 
ozvalo německé vysílání z desek /německý zpěv a potom hudba/.
Lidi na náměstí i doma zachvacuje veliké vzrušení. Národní výbor, předem připravený, 
dostavuje se na radnici a ujímá se vedení a udržování pořádku. Odpoledne zase přešel 
pražský vysílač /na vlně 415/ do českých rukou. /Liblice u Mělníka zůstaly ještě v 
německých/ a oznamovaly, že v Praze se bojuje, ale že četné německé skupiny se 
vzdávají, takže se zdálo, jakoby v krátké době měla být Praha osvobozena. 
Obyvatelstvo většinou po celou noc zůstalo u svých přijímačů. Přes noc byly zprávy 
dosti dobré, avšak k ránu bylo hlášeno, že od Benešova blíží se ku Praze německé tanky 
a obyvatelé obcí na cestě z Benešova do Prahy i v Praze samotné, vyzýváni, aby rychle 
zřizovali barikády na silnici i v ulicích. Zároveň volaná v anglickém a ruském jazyce 
pomoc hloubkových letců.

Později hlášeno, že 
K.H.Frank vyzval 
Národní radu českou, 
aby vyslala zástupce k 
v y j e d n á v á n í  o  
zastavení boje a že 
tato vysílá k jednání 
českého generála 
Kutlvašera aj. Před 
polednem oznámeno, 
že Němci nedodrželi 
ujednání o příměří a 
znovu začaly  na  
různých místech boje. 
V poledne hlášeno, že 
hloubkoví letci jsou

 
nad Prahou a že 
A n g l o - A m e r i c k á  
vojska postupují od 
P l z n ě  k u  P r a z e .  
Odpoledne je situace 
nejasná. Občas voláno 
o pomoc a o zbraně.

Konec 1. části
Helena Kubrtová

20



Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

 Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Poděkování

Barbora Bohatá
Petr Vorlík
Lucie Prausová
Marek Hejčl

95 let  
Jiřina Nusková

94 let  
Antonín Bohuslav

93 let  
Anna Zástěrová

85 let  
Růžena Hlavová
Vladimír Bureš
Hana Hromádková
Josef Bartoň
          
80 let
Václav Zemánek
Václav Němeček

Řekli si ANO
Jan Kříž a Miroslava Borovská
Milan Vyčítal a Ludmila Hetzlová

Miroslav Zemánek (64)
Anežka Stropnická (82)
Zdeněk Vošlajer (81)
Věra Stránská (86)
Aloisie Šimonová (100)

Společenská kronika
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KC Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí
DS Jirásek  skupina Temno Týniště nad Orlicí

Kulturní komise při MěÚ  a starosta města Týniště nad Orlicí
vyhlašují v rámci Týnišťského divadelního podzimu

IX.ročník literární soutěže
Týnišťský literární Parnas

Kategorie:
A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
C)Próza a poezie autorů nad 25 let

Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do žádné soutěže 
nezaslaných prací v 5 kopiích, strojopisných nebo na počítači. Práce nepodepisujte, 
pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte lístek se 
jménem (hůlkovým písmem), datem narození a písmenem dané kategorie + 
ofrankovanou obálku s Vaší adresou,abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a 
vyhlášení výsledků. Práce zasílejte na adresu: Jitka Březková

Na Střezině 345
500 03 Hradec Králové

Uzávěrka soutěže je 31.7.2008.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce v ročence 
Týnišťského literární Parnasu, v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících 
bez nároku autorů na honorář.

Dne  (sobota) se v malém sále KC Týniště nad Orlicí od 9.00 do 13.00 hod. 
uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem s autory a čtením 
vítězných děl. Všem zúčastněním bude též předána Ročenka vítězných prací- poštou ji 
nezasíláme.
Další informace lze získat na internetu :http://parnas.zde.cz

Marcel Gregor, čestné uznání kat. C  poezie,TLP 2007
Lhal jsem
Dnes jsem se zase opil
láskou ze svých veršů
a trochou medoviny.
Těmi příběhy s nešťastným koncem.
A někdy i šťastným.
Jsou tak trochu o mně. I o vás.
Tak napil jsem se medoviny
a touhy mých básní.
A bezmocně svírám pero ve svých prstech.
A dopil jsem až do dna.
A vše mi zhořklo v ústech.
Lhal jsem, když jsem jednou napsal,
že už nikdy nebudu pít!

Mgr. Jitka Březková
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Jak budeme jezdit do Petrovic?

Dnem 5.5.2008 začíná částečná uzavírka silnice I/11 mezi Týništěm nad Orlicí a 
Třebechovicemi pod Orebem z důvodu zahájení přestavby tohoto úseku. Půjde o 
rozšíření o 1,5 m na každou stranu a v úseku Petrovice - Třebechovice i o změnu nivelety 
(výškové změny). Do konce června bude tento úsek průjezdný jednosměrně, od Týniště 
nad Orlicí do Třebechovic.
     
To by v podstatě znamenalo, že obyvatelé Petrovic by se do Týniště nad Orlicí dostávali 
oficiálně přes Třebechovice, Ledce a Bolehošť. Víme sice, že by si pro osobní dopravu 
našli i kratší cesty, ale znamenalo by to zásadní omezení městské hromadné dopravy 
(malý autobus). Doba jízdy z Petrovic do Týniště nad Orlicí by se neúměrně prodloužila a 
některé spoje by musely být z tohoto časového důvodu zcela vypuštěny.
      
Po určitých diskusích a konzultacích schválila rada města pro zpětnou osobní dopravu z 
Petrovic do Týniště použití cyklostezky. Dojde na ní ke změně jejího dopravního značení 
a šířkovému omezení na vjezdu do Petrovic. Používat ji budou smět jen osobní auta 
dopravní obsluhy (občanů Petrovic a Týniště) a také vozidlo městské hromadné dopravy 
ve směru Petrovice - Týniště nad Orlicí a cyklisté v obou směrech. Už tento způsob 
dopravy po cyklostezce si vyžádá maximální pozornost a ohleduplnost všech uživatelů (i 
při omezené rychlosti).
     
Daleko složitější bude situace v období od 1.7. do 30.9.2008, kdy se způsob uzavírky 
bude měnit v závislosti na postupu prací - bude zpracován harmonogram uzavírek. 
Předpokládá se, že do Petrovic bude oficiálně po silnici I/11 povolen vjezd střídavě od 
Třebechovic a od Týniště. Střídavě neznamená v jednom dni, ale v termínech dnů až 
týdnů. Pokud bude vjezd umožněn od Týniště, bude provoz po cyklostezce probíhat ve 
stejném režimu jako v období 5.5. - 30.6.2008.
     
Pokud bude vjezd umožněn pouze od Třebechovic, uvažujeme o umožnění využití 
cyklostezky v úseku Týniště nad Orlicí - Petrovice ve výše uvedeném rozsahu a z Týniště 
do Petrovic bude možno použít cestu přes železniční přejezd u „Elitexu“, kolem hájovny 
a přes železniční přejezd u zastávky ČD Petrovice. Do té doby chceme tuto cestu prořezat 
a alespoň částečně opravit. Bude použitelná sice za každého počasí, ale pouze omezenou 
rychlostí.
      
Doufáme, že si všichni uvědomí, že to děláme pro ulehčení této složité situace především 
obyvatelům Petrovic.
      
Věříme, že si uživatelé budou této situace vědomi a že první vážnější problém může 
znamenat konec tohoto náhradního způsobu dopravy mezi Týništěm a Petrovicemi.
      
Cyklostezka v úseku Petrovice - Třebechovice, z důvodu stavebně technického, nebude 
smět být pro náhradní provoz používána a její šíře bude od Třebechovic a pak ještě za 
strážním domkem šířkově omezena těžkými betonovými prvky tak, aby umožňovala jen 
cykloprovoz.
Vím, že tyto řádky nemohou zodpovědět všechny Vaše otázky, ale pokusil jsem se vám 
podat touto formou alespoň základní informace.

Další informace můžete získat na č. tel. 494 337 310 u p. Hejny.
Jaroslav Matička, starosta
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Zprávy z knihovny

A jsme v květnu, měsíci lásky. Spisovatel, kterého vám chci představit, sice nepatří mezi 
autory romantického zaměření, ale jelikož se mi nepodařilo o něm napsat v dubnu, 
dovolím si to nyní napravit vzhledem k tomu, že by oslavil 130. výročí narození a jeho 
knihy jsme četli s velkým zaujetím.
Jistě všichni víte, kde se nachází malá obec Ostroměř u Hořic v Podkrkonoší. A tam, v 
kamenné vodárně rakousko-uherské železniční dráhy v rodině vodárníka Vojtěcha 
Štorcha se dne 10.dubna 1878 narodil malý Eduard.

                     Eduard Štorch   * 10.dubna 1878  -  + 25.6.1956

V Ostroměři také prožil s rodiči a dvěma bratry  prvních sedm let života. Poté Eduard 
studoval nejprve na vyšší reálce v Hradci Králové a od roku 1895 na zdejším učitelském 
ústavu. Maturoval v roce 1897 a odešel učit do Malšovy Lhoty, Třebechovic pod Orebem 
a Dobré Vody u Hořic jako výpomocný učitel. Od roku 1903 učil v Praze v Libni na škole 
„ Na Korábu“. Založil „Dětskou farmu“ na libeňském ostrově, který se stal eldorádem 
mládeže z celé Prahy. Současně se toulal po pražském okolí i se svými žáky a zabýval se 
archeologickými nálezy. Společně hledali a nalézali… Muzeum instalované ve 
Štorchově bytě bylo přístupné i návštěvníkům Prahy. Z přečetných nálezů měl pro 
Štorchovo dílo význam mamut objevený nad Bulovkou v roce 1906. Zvídavým žákům 
začal vyprávět o lovu mamutů, což později shrnul do první práce Člověk diluviální, 
vyprávěných příběhů lovecké tlupy paleolitických lidí, kteří žili na území dnešní Prahy 
před třiceti tisíci lety. Byla to vlastně první verze Lovců mamutů.
V roce 1910 vydal Štorch druhou práci  Praha v době kamenné. Neolitické období a 
kultura doby bronzové se staly předlohou pro další povídky V šeru dávných věků, Volání 
rodu, Bronzový poklad, Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu. Dobu železnou 
na našem území zastupují knihy Zlomený meč, Junáckou stezkou, Hrdina Nik. Do 
období „starých pověstí českých“ nás zavádí povídky Děvín a Velehrad, Libuše a 
Přemysl, Bohatýr Vratislav, Meč proti meči.
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- Rada města projednala zápis komise školské a kulturní ze dne 27.2.2008. Komise 
doporučuje, aby rada města posoudila záležitosti týkající se vydávání Zpravodaje 
města a náležitosti technického stavu divadla. Rada rozhodla pozvat na jednání dne 
31.3.2008 vedoucího KC pana Stolína s tím, že písemný materiál k jednání bude 
předán členům rady do 22.3.2008. Pozvání pana Stolína a jeho seznámení s 
problematikou, která bude projednávána v radě, zajistí MUDr. Otava.

- Rada města byla seznámena se žádostmi uživatelů domů č.p. 871, 872, 873, 874, 875 o 
odkoupení bytů do osobního vlastnictví. Rada doporučila projednat záměr prodeje 
bytů v ZM.

- Rada města byla seznámena s oznámením ředitele ZŠ Mgr. Kajna M. o ředitelských 
dnech dne 2.5. a 9.5.2008. Rada města vzala oznámení na vědomí.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace KC Týniště nad Orlicí o 
schválení hospodářského výsledku za rok 2007. Hospodaření skončilo ztrátou 
9.171,99 Kč. Rada města rozhodla pokrýt ztrátu z rezervního fondu.
Dále rada projednala žádost o schválení odpisového plánu na rok 2008 v částce 3.960,-
Kč. Rada města odpisový plán schválila.

- Rada města projednala zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 1.4.2008. 
Předmětem jednání bylo především doporučení na obsazení uvolněného bytu v DPS. 
Komise doporučila umístit do DPS paní Štanderovou K.

- Rada města projednala žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 
2008. V předepsaném termínu pro podávání žádostí bylo podáno 5 žádostí (viz příloha 
č.2). Rada doporučuje žádosti ke schválení zastupitelstvem města.

- Rada města projednala návrh ceníku paušálních náhrad za nadstandartně 
spotřebovanou energii na ubytovně Modrák, V Sítinách 26, Týniště nad Orlicí (viz 
příloha č.3). Rada ceník měsíčních sazeb schválila s účinností od 1.5.2008.

- Rada města projednala návrh výběrové komise na rekonstrukci Komenského ulice. V 
rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 firem. Do výběrového řízení došly přihlášky 
od těchto firem: Stavitelství Vamberk, s.r.o., SOVIS, s.r.o., Hradec Králové, Strabag, 
a.s., Rychnov nad Kněžnou, MADOS MT, s.r.o., Lupenice. Výběrová komise 
doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmu Stavitelství Vamberk, s.r.o. Nabídka 
firmy je v částce 3.900.718,90 Kč. Provedení stavby by mělo proběhnout v termínu 
5.5. - 15.7.2008. Rada města výběr firmy Stavitelství Vamberk, s.r.o., schválila.

- Rada města projednala návrh výběrové komise na rekonstrukci sociálního zařízení v 
MŠ Město. V rámci výběrového řízení byly osloveny čtyři firmy. Nabídky podaly 
firmy M - STAV Hradec Králové, ASJ, s.r.o., Hradec Králové, METRODIS CZ, s.r.o., 
Hradec Králové, KZS Hradec Králové. Výběrová komise doporučila firmu ASJ, s.r.o., 
Hradec Králové, jejíž nabídka byla v částce 3.663.951,-Kč, s termínem provedení 
15.6. - 28.8.2008. Rada města výběr firmy ASJ, s.r.o., Hradec Králové, schválila.

- Rada města projednala záležitost zajištění pohledávky na půjčku od SFŽP na 
revitalizaci ČOV a vybudování kanalizace pro DSO Křivina. Rada města doporučuje 
projednat zajištění případné pohledávky za půjčku DSO Křivina od SFŽP objektem 
městského kina na zasedání zastupitelstva města.
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Eduard Štorch měl v plánu napsat dějepis pro mládež jako dílo beletristické. Byl 
přesvědčen, že dějepis psaný v takové formě se setká se zájmem. Použil prvků 
dobrodružného vyprávění, aby mohl přitažlivě líčit předdějinné období.
Štorchovy tituly tvoří téměř dvacet svazků poutavého a krásného čtení. Jsou ilustrovány 
významnými malíři: Mikolášem Alšem, Adolfem Kašparem, Ondřejem Sekorou a 
Zdeňkem Burianem.
Tento učitel dějepisu s celou řadou zájmů a aktivit a výborný spisovatel zemřel 25.6.1956 
v Praze. A jak už jsem se zmínila, narodil se před 130 lety v Ostroměři v domě s číslem 
popisným 92. Od roku 1968 zdobí tento dům pamětní deska, otevřeli zde Muzeum 
Eduarda Štorcha. U bývalé školy, kam chodil jako prvňáček, je jeho busta. Autorem je 
hořický sochař Josef Bílek  a odhalili ji v roce 1978. Štorchovo jméno nese i obecní 
knihovna.

Soutěž se Zpravodajem Týniště nad Orlicí:
Soutěžní úkoly:

1. Přines s sebou do knihovny jakoukoliv svou knihu spisovatele Eduarda Štorcha!
2. Vyhledej názvy knih spisovatele  Edurda Štorcha, které nejsou uvedené v tomto 

článku.

Dodatek pro zajímavost
Ostroměř u Hořic  významně proslavili její rodáci:

První  - Eduard Štorch (1878 - 1956)
Každoročně zde pořádají turistický pochod s názvem „Krajem  Eduarda Štorcha“

Druhý - Karel Zeman   (1910 - 1989)
 Režisér a autor filmů jako je Vynález zkázy, Cesta do pravěku, Baron Prášil….

         V roce 1995 na jeho rodném domě odhalili pamětní desku
         Muzem Eduarda Štorcha, od roku 1998  Muzeum E.Štorcha a K.Zemana
         
        Třetí - Matěj Kopecký (1923 - 2001)
        Pokračovatel slavného loutkářského rodu, člen Východočeského divadla Drak, také 

on je zastoupen v místním muzeu.

Pozvánka na květnové akce knihovny

V dětském oddělení pokračuje další společné čtení s názvem
„Povídám, povídám pohádku“

ve čtvrtek 22. května 2008  v 16 hodin

                  Pojďte s námi do přírody:   ve čtvrtek 29. května 2008 
                     při dalším pokračování oblíbeného cyklu „Listování pod dubem“

Sraz v 16 hodin před knihovnou

Název „Přírodní podmínky Týnišťska v praxi“
Slovem i přírodou provází pan Otakar Richter 
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                  Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za březen a 

duben 2008 

- Rada města projednala žádost TJ SK Petrovice n.O. o bezúplatný převod nebo 
pronájem pozemků, na kterých se nachází fotbalové hřiště. Do současné doby byly 
pozemky fotbalovým oddílem užívány bez právního důvodu. Rada města schválila 
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Petrovice n.O., na kterých je fotbalové 
hřiště, na dobu neurčitou.

- Rada města projednala zápis z jednání zdravotní a sociální komise ze dne 20.2.2008. 
Rada vzala zápis na vědomí.

- Rada města byla seznámena s návrhem jízdního řádu MHD, který byl měl platit od 
1.4.2008. Podstatnou změnou jízdního řádu je zřízení zastávky u prodejny Diskont 
Plus ve Vokliku a s tím související možnosti nákupu v nové prodejně pro občany města 
i okolních obcí.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městská knihovna o poskytnutí 
finančních prostředků na regálový systém VARIO. Systém navrhovaného projektu a 
dispozičního řešení uvažuje o vytvoření nového prostoru výpůjčního pultu, umístění 
dostatečného množství knižního fondu do volného výběru, místa pro studovnu a 
čítárnu, prostoru pro veřejný internet, koutku pro děti a pracovního prostoru pro balení 
a opravu knih. Dispoziční řešení je rozvrženo do tří etap. První etapa na regálový 
systém představuje finanční částku 263 tis. Kč. Městská knihovna žádá o schválení 
použití finančních prostředků z rezervního fondu v částce 154 tis. Kč. Dále žádá o 
poskytnutí finanční částky 100 tis. Kč z rozpočtu města. Rada poskytnutí 
požadovaných finančních prostředků schválila s tím, že poskytnutí částky 100 tis. Kč 
bude provedeno formou změny rozpočtu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

- Rada města projednala návrh smlouvy na zpracování „Dodatku územní energetické 
koncepce Města Týniště nad Orlicí“. Zpracovatelem je firma RAEN, s.r.o., Praha. 
Cena za zpracování dodatku je  navržena v částce 26.180,-Kč. Zpracování dodatku je 
nutné vzhledem ke změně územního plánu, který se v současné době zpracovává.

- Rada města projednala odsouhlasení ceny za užívání veřejného prostranství při konání 
prodejních trhů. Navrhovaná cena je 50,-Kč za běžný metr. Rada s touto cenou 
souhlasí.

- Rada města projednala záležitosti příspěvkových organizací města ve vztahu k 
hospodářskému výsledku za rok 2007 a převody do fondu rezerv. Dále projednala 
odpisové plány příspěvkových organizací. Rada města schválila hospodářské 
výsledky, převody finančních prostředků do fondu rezerv a odpisové plány.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí o 
schválení čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku na 
nákup vany s odklápěcím bokem. Vana je určena pro seniory. Cena vany je 250.000,-
Kč. Rada města použití fondu schválila.
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 Z městského úřaduKVĚTEN ve Sluníčku

V květnu jsou pravidelné tréninky pro zájemce o účast v soutěži INDIÁNSKÁ 
STEZKA (poznávání přírody a kulturních památek, tábornické dovednosti, sportovní 
úkoly).
Každé pondělí od 16.30 - 18.00 hod. a každý čtvrtek od 15.00 - 18.00 hod. Přijďte podle 

1toho, jak máte volno, alespoň na /  hodiny. Bojujeme o postup do celostátního finále!!!2

Středa 14. 5. PEDIG - dílna pro veřejnost 
Zkuste to s námi! Pleteme misku. 
Začátek od 17 hod. Cena za materiál je 70,- Kč.

Pátek 16. 5. PUTOVÁNÍ ZA BERUŠKOU
Podvečerní procházka lesem s úkoly pro děti i dospělé. Start v 
18.30, cesta je krátká a končí po setmění u táboráku, kde si můžete 
opéct špekáčky, které si přinesete. Startovné 20,- Kč.

Sobota 31. 5. DEN DĚTÍ
od 14 hod. Odpolední akce pro děti ve spolupráci s dalšími organizacemi ve 

městě. Předvedení modelů australských kamionů, lanové překážky, 
soutěže pro děti, sportovní stanoviště a překvapení. Vstup zdarma.

Poděkování…
Děkujeme společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o. (pobočka Hradec Králové) za 
čokoládové beránky, které věnovala na náš Běh o velikonočního beránka. 

Připravujeme…
Středa 4.6. Místní kolo INDIÁNSKÉ STEZKY.
Sobota 7. 6. U MŠ Dub se koná tradiční POHÁDKOVÝ LES.

Prezentace od 9.00 do 10.00 hod. u MŠ.
Sobota 14.6. Regionální kolo INDIÁNSKÉ STEZKY pro východní Čechy.

Volná místa na našich táborech už moc nejsou, a proto jsme připravili jeden navíc:
NOVINKA!!!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2 - VEČERNÍČKŮV SEN (17. - 22. 8. 08)
Ubytování a stravování v DDM, cestování na kolech, 

hrátky s Večerníčkem a jeho pohádkami, zahradní rej a brzdění konce prázdnin.
Vedoucí: Eva Jenčíková, Cena: 800,- Kč.

Přihlášky a další info co nejdříve v DDM.

Poslední volná místa máme ještě na LT Marťanky  
a v RZ Astra v termínu 23. - 30. 8. 08.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,                                    
,  ddmslunicko@seznam.cz http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//
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Mateřské centrum Ratolest 
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.106

http://www.ratolest.ic.cz

          

Program MC Ratolest na měsíc květen

          Dopoledne                                        Odpoledne 
Po            - 16.00-18.00 h HERNA

16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
17:15-18:00 h ANGLIČTINA pro maminky     

Út    9:30  11:00 h HERNA 15:30-16:30 h Hrátky s FLÉTNOU
16.00-18.00 h HERNASt     9.30-10.30 h  ROLNIČKA
16.00-17.00 h BARVIČKY        10:30-11:00 HERNA   
15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.                                                           Čt 9:30 - 11:00 h HERNA
16.30-17.15 h ANGLIČTINKA II.        pro nejmenší
15.30-17.30 h PASTELKY         (0-18 měsíců)
17:15-18:00 h HERNA           

   Pá 9:30 - 11:00 h HERNA
  
  

    D Ě TI, přijďte si po hrát na Z AHRA DU v MC Ratol es t!   
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti, 

pro maminky je připraveno posezení s možností občerstvení! 
Těšíme se na vás!

Mimořádné akce v květnu:
5.5. (Po) Plánování akcí MC Ratolest od 16:00 h. 

- přijďte spolu s dětmi, mohou si hrát v HERNĚ nebo na ZAHRADĚ
21. a 22.5. (St a Čt) KERAMIKA pro děti od 16:00 h.
22.5. (Čt) KERAMIKA pro maminky od 20:00 h. (+ občerstvení)

Plánujeme:
  ØBESEDU s paní L. Baťkovou (cvičení podle L. Mojžíšové, cvičení a kurzy,  

návštěvní služba před a po porodu, horká linka kojení, …)
  ØSpolečný výlet do Rychnova n/K na Bambiliádu.

1.5., 3.5., 8.5., 9.5. (Čt, Pá) - kroužky a Herna nebudou (státní svátek, prázdniny).
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Pøíspìvky zpracované na disketì (není podmínkou)
pøedávejte v KC do 12. dne každého mìsíce.

Tam rovnìž objednávejte inzerci.
Redakèní rada neodpovídá za stylizaci pøíspìvkù a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení pøíspìvkù.
Za obsah èlánkù plnì zodpovídají jejich autoøi

a jejich názory nemusí vyjadøovat postoj redakèní rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týništì n. Orl. O.P.

Objednávky KC mìsta, tel. 494 371 693.
Distribuce prostøednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 700 výtiskù

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

VZ P R A O D A J

                     KVÌTEN  2008
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