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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. 
Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl 12. března 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel přestavován po částech a dokončen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na věž umístěn nový pozlacený kříž od mistra kováře Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní věže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístěny hodiny z radniční věžičky, kterou zdobily již od roku 1875.
Více informací najdete v knize "Týniště nad Orlicí - město v lesích", vydané v roce 2002.



                    Z městského úřadu
                                O Z N Á M E N Í

o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Týniště nad Orlicí podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu  a o změně některých zákonů, 

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 5.6.2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 6.6.2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
v okrsku č. 1
je místnost v MĚSTSKÉM ÚŘADU v Týništi nad Orlicí, č.p. 90,
pro voliče bydlící v části staré město a část města „Střed“,
(č.p. 948, 949, 950, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959)

v okrsku č. 2
je místnost v TĚLOCVIČNĚ U  DUBU v Týništi nad Orlicí, č.p. 936,
pro voliče bydlící v sídlišti U Dubu, včetně staré zástavby

v okrsku č. 3
je místnost v AREÁLU  CHOVATELŮ v Týništi nad Orlicí, č.p. 10,
pro voliče bydlící v části města Na Konci a část zástavby „Střed“,
(č.p. 943, 944, 945, 946, 947)

v okrsku č. 4
je místnost v závodě PIANA v ulici T.G.Masaryka v Týništi nad Orlicí, č.p. 297,
pro voliče bydlící v části „V Sítinách“ a část sídliště U Dubu
(č.p. 904, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 990, 991)

v okrsku č. 5
je místnost obecního domu v PETROVICÍCH, č.p. 49,
pro občany bydlící v Petrovicích

v okrsku č. 6
je místnost obecního domu v RAŠOVICÍCH, č.p. 28,
pro občany bydlící v Rašovicích

v okrsku č. 7
je místnost obecního domu v KŘIVICÍCH, č.p. 52,
pro občany bydlící v Křivicích

v okrsku č. 8
je místnost obecního domu ve ŠTĚPÁNOVSKU, č.p. 40
pro občany bydlící ve Štěpánovsku.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského 
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Týništi nad Orlicí 6.5.2009    Ing. Jaroslav Matička, starosta
1

Pozor, zde je změna 

volební místnosti!
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U S N E S E N Í  č.   55 z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
konané dne 20.4.2009 

A) Schvaluje
1. Pronájem chodníku před čp. 96 (provozovna Cafekoloniál) pro Sedláčka M. za 

účelem venkovního občerstvení v období 1.5. - 30.9.2009 za cenu podle obecně 
2závazné vyhlášky o místním poplatku (6 m ).

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu Telefonica O  - výstavba 2

přístupové sítě Čechy, pracoviště Pardubice, za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav podzemního komunikačního vedení na pozemcích p.č. 2009/24, 2012/1, 
2015/55, 2017/3 v délce 125 bm za cenu 6.250 Kč (50 Kč/bm).

3. Změnu platového zařazení podle nařízení vlády č. 74/2009 Sb. ze dne 15.3.2009, 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, pro Gažiovou Jitku, Palána Rudolfa, Stolína Libora.

4. Uzavření smlouvy s firmou THT, s.r.o., Polička na dodávku cisternové automobilové 
stříkačky pro SDH Týniště nad Orlicí za cenu 4.283,9 tis. Kč (na základě výběrového 
řízení).

5. Rekonstrukci zahradního domku a dokončení oplocení s podmínkou uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 555/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Žeňku 
Petra, který zavazuje nájemce k uvedení pozemku do předešlého stavu při ukončení 
nájemní smlouvy s tím, že bude požádáno o vydání příslušného povolení stavby u 
Městského úřadu Týniště nad Orlicí - stavební úřad.

6. Umístění bazénu s podmínkou uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 
555/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Homolku Jiřího a Homolkovou Helenu, který 
zavazuje nájemce k uvedení pozemku do předešlého stavu při ukončení nájemní 
smlouvy s tím, že bude požádáno o vydání příslušného povolení stavby u Městského 
úřadu Týniště nad Orlicí - stavební úřad.

7. Ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a 
ve znění § 27 odst. 5, písmeno d) a dle ročního plánu nákladů a výnosů, příspěvkové 
organizace zřízené městem nabývají do svého vlastnictví veškerá běžná aktiva a 
drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, dlouhodobý majetek mimo 
nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití 
investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb.), případně investiční dotace 
investičního fondu. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený rozpočet 
příspěvkové organizace při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a 
úpravy rozpočtu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválené 
zřizovatelem v průběhu běžného roku nebo na základě finančního vypořádání. Tato 
opatření platí až do doby, než bude schválena upravená zřizovací listina.

B) Zamítá
1. Žádost Šimona Vladimíra o změnu vstupného do areálu kempu Písák.

C) Bere na vědomí
1. Odpověď na petici občanů části města STŘED.
2. Informaci o nabídce Rychnovského deníku k prezentaci Cesty městy.
3. Informaci k účasti na webovém portálu „czechy - latem“.
4. Informaci o změnách v představenstvu SBD Týniště nad Orlicí - Sítiny (novým 

předsedou se stal Radek Sehnoutka).
5. Žádost Havířové Jaroslavy ve věci výpovědi z nájmu bytu.
6. Informaci firmy Telefonica O  Praha o demontáži VTA ve Vrchlického ulici.2

D) Ukládá
55/09 -1-  Projednat v zastupitelstvu města žádost Sedláčka Michala o koupi pozemků 

na Podboří
2



     -2- Projednat v zastupitelstvu města žádost Obce Přepychy o koupi nepotřebné  
hasičské stříkačky

               T:  zasedání ZM                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
    -3- Svolat poradu vedoucích příspěvkových organizací za účelem projednání 

záležitostí týkajících se zpracování zřizovacích listin
                T:  11.5.2009                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
         -4-  Zařadit do úpravy rozpočtu zvýšení příspěvku o 24 tis. Kč pro Kulturní centrum 

Týniště nad Orlicí na pokrytí nákladů TZ
               T:  zasedání ZM                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
         -5-  Uskutečnit jednání s firmou AUDIS BUS ve věci MHD
               T:  11.5.2009                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
        -6-  Provést stavební úpravy (nájezdy) u nově zřizované parkovací plochy v ulici E. 

Beneše
               T:  30.6.2009                                                Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička                                         Pavel Nadrchal
         starosta                                         místostarosta

U S N E S E N Í  č.   56 z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 
4.5.2009 

A) Schvaluje
1. Změnu dopravního značení v části města V Sítinách.
2. Změnu zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
3. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 2085/5, 2085/6, 2096/1, 2096/2, 

2098, 2132/1 o výměře 1,1383 ha v k.ú.  Týniště nad Orlicí pro Český rybářský svaz, 
MO Týniště nad Orlicí, za cenu 1.500 Kč ročně.

4. Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Týniště nad Orlicí za rok 
2008 v částce 140.484,91 Kč - do fondu odměn 1 Kč, do rezervního fondu 140.483,91 
Kč.

5. Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí za 
rok 2008 v částce 147.440,05 Kč - do fondu odměn 1 Kč, do rezervního fondu 
147.439,05 Kč.

6. Použití fondu rezerv příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí v částce 60.000 
Kč na zakoupení skříní do klubovny a společenské místnosti.

7. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MěBP Týniště nad Orlicí za rok 2008 v 
částce 414.515,65 Kč s tím, že do fondu odměn bude převedena 1 Kč, do rezervního 
fondu 14.727,61 Kč a částka 399.787,04 Kč bude vrácena na účet zřizovatele.

8. Rozpočtová opatření č. 6/2009 k 4.5.2009.
9. Umístění přístavku na nářadí o půdorysu 2,5 x 2,0 m pro manžele Homolkovy na 

pronajatém pozemku p.č. 2015/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
10. Výměnu bytu 1+1 v čp. 537, jehož uživatelkou je Koprnová Alice, za byt 1+1 v čp. 

786, který byl uvolněn (byt 1+1 v čp. 537 bude dán do prodeje).
11. Zrušení nařízení obce č. 2/2007, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta 

odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, s účinností k 31.5.2009.

B) Bere na vědomí
1. Informaci o problematice účetní uzávěrky příspěvkové organizace Městský bytový 

podnik Týniště nad Orlicí za rok 2008.
2. Informace o akci „Cyklokonference 2009“, která se uskuteční ve dnech 25.-30.5.2009.
3. Informaci o vydání propagačního CD Základní uměleckou školou Týniště nad Orlicí.
4. Zápis z jednání školské a kulturní komise ze dne 8.4.2009.
5. Informace o uzavření MŠ Město v období od 1.8.2009 do 31.8.2009.

3

V MŠ U Dubu se odměňovalo
Děti, které celý rok reprezentují školku a vystupují se sborečkem, dostaly za odměnu 
výlet do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Zde prožily dopoledne v tvořivé 
dílně a seznámily se s výtvarnými díly.
Na děti, které chodí pravidelně cvičit do tělocvičny, čekalo překvapení v dobrušském  
plaveckém bazénu. Zde se pod dohledem školené lektorky seznámily se základy plavání.
Učitelky MŠ U Dubu chtějí poděkovat rodičům za výbornou spolupráci. Tou umožnili 
svým dětem získat spoustu nových informací a prožít zážitky, na které budou rády 
vzpomínat.

N. Bártová
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Milí čtenáři Zpravodaje,
od té doby, co spadly poslední vločky sněhu, zafoukal poslední mrazivý větřík a berla 
„mrazilka“ zastavila život v přírodě, neuběhlo ještě moc času, přesto nás ale sluníčko 
skoro každý den těší svou přítomností a dává nám možnost podnikat spoustu zajímavých 
věcí. 
Mezi ně patřila i naše první Zahradní slavnost v tomto roce. Zahrádku jsme po zimě 
uklidili, připravili pískoviště, houpačku i stolečky a mohli jsme společně oslavit „svátek 
čarodějnic“. Sešli jsme se ve středu 29.4. 2009 v 16 hodin na zahradě Mateřského centra, 
maminky napekly spoustu dobrot a ve stodole vše nachystaly na připravené stolečky.
Děti si oblékly všelijaké masky a obleky připomínající ty nejhroznější z nejhroznějších 
čarodějnic z místa i okolí. Zahradní slavnost byla zahájena loutkovým divadlem - 
pohádkou o „Perníkové chaloupce“. Po pohádce se děti rozprchly na připravené soutěže 
– malování čarodějnic, prolézání pavoučí sítí, vaření polévky z muchomůrek - … a
 dokonce jsme si mohli čarodějku i vyrobit 
ze slámy a látky. Všem se nám to moc 
líbilo, čarodějkami se to na zahradě jen 
hemžilo. Jedním bodem programu byla i 
volba té nejhezčí čarodějnice. Tu nebylo 
možné vyhodnotit, protože všechny  
čarodějky byly tak krásně škaredé, že 
nakonec dárečky s překvapením dostali 
všichni.  Na závěr jsme zapálili oheň a tu 
největší vyrobenou čarodějnici do něj 
hodili. Sedli jsme si dokolečka, zpívali, 
povídali a opékali donesené buřtíky. Všem 
nám moc chutnaly. Byla to taková moc 
dobrá tečka za našíim pěkně stráveným 
odpolednem. 
Těšíme se na další Zahradní slavnost s 
Mateřským centrem RATOLEST, těšíme se 
i na návštěvu dalších dětí a rodičů! Všichni 
jste srdečně zváni!

Eva Burdová
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Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např. ledničku, prač-
ku, žehličku, mixér, vrtačku, el. sekačku apod.) a chccete se s ním 
důstojně rozloučit, kolektivní systém ELEKTROWIN nabízí řešení.
Celkem 80 měst České republiky navštíví interaktivní recyklační
roadshow Zatočte s elektroodpadem”, při které budou mít občané

“
možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co
je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném
odběru. K tomu je připravena zábavná show spojená s kvízy a mož-
ností získat ceny. Každému, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič
k recyklaci, pak čeká odměna.

Projekt Zatočte s elektroodpadem” má za cíl motivovat občany
“

v aktivní recyklaci. Jeho program je vždy dopoledne zaměřen na
školní mládež a odpoledne na širokou veřejnost. Doplňkovou aktivi-
tou je pak celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množ-
stvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu.

6. Informace o slavnostním předávání plaket dárcům krve, které se uskuteční 11.5.2009 v 
Rychnově nad Kněžnou.

7. Informaci o daňových příjmech města za období od 1.1. do 30.4.2009.
8. Zápis z jednání sportovní komise ze dne 1.4.2009.
9. Informace o návštěvě obce Čierny Balog ve dnech 19. - 22.5.2009.

C) Ukládá
56/09

1. Projednat v ZM:
a) problematiku koeficientu daně z nemovitostí
b) návrh kupní smlouvy na úplatný převod plynárenského zařízení - 

Petrovice, Petrovičky (VČP NET, s.r.o., Hradec Králové)
c) volbu přísedících Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
d) záměr prodeje čp. 234

                        T: zasedání ZM 
                                    Odpovídá: Ing. Matička J.

                 2. Projednat záležitosti týkající se žádostí občanů bydlících v čp. 940 - 942.
                     T: 29.5.2009                                                 Odpovídá: Hejna Z.

             3. Uskutečnit jednání s firmou AUDISBUS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou ve 
věci MHD

                     T: 29.5.2009                                                Odpovídá: Ing. Matička J.

                 4. Zajistit posouzení stavebních prací při opravě střechy na tělocvičně U Dubu                                        
T: 22.5.2009                                                Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička                       Pavel Nadrchal
         starosta        místostarosta

4



CO-KDY-KDE
červen 2009

KONCERT

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

15.června (pondělí) Koncert při svíčkách 
Vystoupí žáci z oddělení Mgr. Jiřího Nováka a hosté.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

23.června (úterý)   Vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ ke Dni hudby 
pod taktovkou Antonína Závodního

                                Začátek v 18,00 hodin.
                                Divadelní sál kulturního domu.
                                Pořádají ZUŠ a Kulturní centrum.
                            

JINÉ AKCE

5. - 6.června           14.mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2009
(pátek, sobota)        Zveme Vás na největší kulturní akci našeho města. Během dvou 

dnů vystoupí  množství amatérských i profesionálních hudebních 
seskupení z celé České republiky, USA a Polska.

                               Začátky koncertů: pátek 5.6. v 18,00 hodin 
                                                           sobota 6.6. v 17,00 hodin
                               Tyršovo náměstí v Týništi nad Orlicí.
                               V případě nepříznivého počasí se program přesouvá na divadelní 

sál kulturního domu.

9.června (úterý)      „Kouzla tance“
                               Vystoupení žáků tanečního oboru místní ZUŠ v choreografii paní 

učitelky Nadi Polákové.
                               Začátky vystoupení: 8,00 a 10,00 hodin pro žáky ZŠ
                                                              17,30 hodin pro veřejnost
                               Divadelní sál kulturního domu.
                               Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

5 

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 

PROGRAM MC Ratolest na měsíc ČERVEN

      Dopoledne Odpoledne
Po   9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
       9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h Němčina pro rodiče

17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče 
Út   9:30-11:30 h HERNA
       9:30–10:30 h TVOŘÍLCI
St    9:30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-18:00 h BARVIČKY 
     10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Čt   9:30–11:00 h 15:30-17:30 h DOVEDOVÉ
       HERNA pro nejmenší 17:00-18:00 h HERNA
       (1-18 měsíců)
Pá   9:30–11:00 h HERNA

Mimořádné akce v ČERVNU:
1.6. (Po) BESEDA na téma: Jak vychovávat děti a co je pro ně dobré! Hostem bude 

paní ředitelka ZŠ z Opočna Mgr. J. Hrnčířová. Začneme v 16:30 a vyslechneme 
si teoretické i praktické rady na dané téma + diskuse

4.6. (Čt) Společný výlet do Rychnova n. K. na BAMBIRIÁDU!
5.6. (Pá) VYSTOUPENÍ dětí z Mateřského centra Ratolest (Hejblíků a Rolničky) pro 

veřejnost + prezentace činnosti MC Ratolest, Spojovací sál  ZŠ, od 16:00 h.
8.6. (Po) BESEDA na téma: Grafomotorika u dětí! Od 17:00 h. s paní učitelkou 

Hamplovou.
11.6. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h.
11.6. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h – téma: Smaltované šperky
12. – 14.6. (Pá-Ne) Víkendový POBYT RODIN v Rokytnici v O.h., s programem 

pro děti i rodiče
17.6. (St) ZAHRADNÍ SLAVNOST – OLYMPIÁDA, od 16:00 h. na zahradě MC 

Ratolest
24.6. (St) Společný výlet na hrad POTŠTEJN 
               (soutěže, opékání, koupání v potoce, návštěva cukrárny)
25.6. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h – Téma: pedig

DĚTI, přijďte si pohrát na  ZAHRADU v MC Ratolest! 
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti, sklouznout se na nové skluzavce, …

 Pro RODIČE je připraveno posezení s možností občerstvení! 
Těšíme se na vás!

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

Kontakty: R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, 
J. Matušková – 737 740 019
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Vítáme na svět
Alena Guldánová
Vojtěch Uhlíř

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
96 let
Růžena Pavlíčková

85 let
Ladislav Vajgl
Miroslav Marek

80 let
Miroslav Černý
Anna Hrazánková
Václav Zemánek

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si ANO
Jiří Kamš a Lenka Ducká
Josef Šrámek a Vendula Lebedová

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Růžena Marečková (56)
František Kotyza (61)
Miroslava Voltová (89)
Marie Kotrbová (97)
Jana Buchalová (43)
Václav Zemánek (81)

Čest jejich památce!
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Společenská kronika 1.liga - skupina A

Pořadí družstvo Počet her  Body Celkem Průměr

1.  Utržený vagón      12 41,5   3372  421,50 
2.  Kamarádi      12 38,5   3554    444,30
3.  TITANIC      12 37   3239  404,90
4.  T.K.T. Team      12 31   3206  400,80
5.  NASAY      12 30   3184  398,00
6.  Kluci z Moravy      12 26   2841  355,10
7.  REKY Team      12 23   3202  400,30
8.  Starci na chmelu     12 13   4395  439,50 

1.liga - skupina B

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  Laskonky 12 40   4925  410,40 
2.  Rychlé pípy 12 37,5   4783    398,60
3.  Kersko 12 36   4747  395,60
4.  Kopretiny 11 31,5   4156  377,80
5.  Swidirof Cub 12 31   4831  402,60
6.  Pívoprdi   9 28,5   3834  426,00
7.  Švédové 12 19   3932  327,70
8.  Maxíci  10 11,5   3548  295,70

Pořadí jednotlivců po 10. hracím dnu

Pořadí Hráč Družstvo Počet her Průměr

MUŽI
1.  Šatník Jrda Budwar team    10 177,20
2.  Richter Aleš ORIN II       14 173,60
3.  Sršeň Michal TURBO       13 172,20

ŽENY
1.  Černínová I. TITANIC   12 153,10
2.  Černínová K. TITANIC   12 143,90 
3.  Černínová M. TITANIC   12 143,60 

Libor Stolín
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Vzpomínka

Zhasly oči, které vždy s láskou na nás hledívaly ...
4.června vzpomeneme již pátého výročí, kdy nás náhle opustil milovaný tatínek a 
dědeček pan Jiří Burkoň, a 14.června vzpomeneme třetího přesmutného výročí, co nás 
navždy opustila drahá maminka, babička Věra Burkoňová.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Renata a vnoučata Leona a 
Honza

Čas plyne jak voda,
     zapomenout však nedá,
     i když nám ho osud vzal,
     v našich srdcích žije dál.
         

 

Dne 6.června uplyne 11 let od náhlého úmrtí pana Jaroslava Marčíka. Kdo jste ho znali a 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

     Rodina Marčíkova

Poděkování

Děkuji za milé a krásné blahopřání k mým narozeninám sestře 
Libuši Novákové a všem sestrám a bratrům TJ SOKOL.

     Hloušková Zdenka

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Matějkové a Jenčíkové, všem známým a přátelům a členům Sboru 
dobrovolných hasičů a Automotoklubu v Týništi nad Orlicí za milá blahopřání a dárky k 
mému životnímu jubileu.

Jaroslav Kopecký

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za přání, Sboru pro občanské záležitosti za 
dárek a květiny, které mi s přáním k mému životnímu jubileu předaly paní E.Křišťanová 
a paní Z.Sekyrová.

Marie Gurčíková

Nově zrekonstruované hřiště
Možná jste si již všimli nově zrekonstruovaného hřiště u mlýna. Je přístupné všem,  
limitem jeho využívání je pouze slušné chování jeho uživatelů a jeho životnost určí sami 
jeho návštěvníci svým chováním. Jako malý kluk, který na tomto sídlišti vyrůstal, jsem 
byl rád za každé hřišťátko nebo plácek, kde jsme si jako děti mohli hrát.
Dle mého názoru jsou podobná místa tím, co všeobecně ve většině měst chybí. Zřízení 
takovýchto míst pro volnočasové aktivity je poměrně finančně náročná záležitost. 
Přesto zde vidím zajímavý prostor pro jednu z budoucích aktivit města v oblasti sportu. 

Pavel Nadrchal, místostarosta
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Týnišťská bowlingová liga PaBL
V Týništi nad Orlicí v Bovlingovém centru pokračuje Bowlingová liga tříčlenných 
družstev. Přinášíme Vám aktuální výsledky po odehraném desátém dni.

Tabulky po 10. hracím dnu

Extraliga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  TURBO      13   51   6238  479,85 
2.  Budvar team      10   37   4893    489,30
3.  UFO      10   36,5   4572  457,20
4.  ORIN II      14   35,5   6268  447,71
5.  Divadlo team      12   35,5   5342  445,17
6.  ORIN I      12   33,5   5551  462,58
7.  S.N.H.      13   31,5   5536  425,85
8.  TIP Sport      12   20   4863  405,25
9.  LišáciTIP      11   18   4717  428,82
10.Hasiči      14   13,5   5496  392,57   
11.Iron Gas        9   13   3487  387,44
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Já jsem viděl na faře 
předběžnou studii tohoto 
záměru a přej i  Ivanu 
Havlíčkovi hodně trpělivosti 
a štěstí. Realizace tohoto 
projektu by přinesla městu a 
jeho občanům by mnoho. 
Prosím i případné sponzory, 
kteří si toto přečtou, aby se 
pozitivně zamysleli. Udělali 
by dobrou věc pro své děti i 
vnuky. Bohudík.

Jan Bohatý

Takhle krásně na svoji dobu vypadalo 
předsálí loutkového divadla.

A tady to všechno mělo začít. 
To byla dílna.



Bohužel a bohudík
K tomuto článku mě, vážení čtenáři, inspirovala debata a P. Ivanem Havlíčkem, 
katolickým duchovním v Týništi nad Orlicí, s kolegou z divadelního souboru Jirásek, 
kde právě zkoušíme komedii Jiřího Menzela Tři v tom. Přišla řeč na loutkové divadlo 
Na faře“ a já si vzpomněl na smutné výročí.“

Je tomu letos 45 let, kdy 7.ledna 1964 dlouho brigádníky budované loutkové divadlo 
vyhořelo. Já, jako 16letý kluk, byl poslední, kdo zamykal divadlo po zkoušce tehdy 
oblíbeného souboru Mladá směna paní učitelky Kalábové. Potom jsme šli do kina na 
film Podepsán Arssen Lupin. Bohužel jsem se nepodíval do dílny vzadu, kde se 
připravovala výprava do loutkové pohádky Sůl nad zlato a kde zůstal zapnutý vařič na 
klih. Nešťastnou náhodou se bohužel stalo, že prohořel přes truhlářský ponk až na 
dřevěnou podlahu, kterou zapálil, a to bylo ohnisko požáru. Alespoň takový byl závěr 
vyšetřovací komise. Ráno v 5 hodin si všiml vrátný z bývalého závodu ZAZ (koželužny, 
která je už dnes srovnána se zemí), že se z loutkového divadla kouří. Než stihl všechno 
zalarmovat a než přijeli hasiči, kteří se bohužel napojovali na vodu až z řeky Orlice, která 
je poměrně daleko, bylo dílo ohně bohužel už dokonáno a bohužel už se nedalo nic dělat. 
Shořelo tak tolik potřebné kulturní zařízení pro město, které tehdy bylo, co se kulturních 
stánků týče, ve svízelné situaci. Přestavoval se závodní klub do současné podoby 
(dnešní kulturní dům), který se otevíral pro veřejnost až 10.4.1965, tedy o rok déle. 
Loutková scéna poskytovala na svou dobu řadu kulturních možností, měla předscénu a 
sál pro 100 návštěvníků. Bohužel se v ní odehrálo pouze několik zkoušek, jediné 
loutkové představení Vodníkova Hanička a nezapomenutelná nahrávka Čs. rozhlasu 
Hradec Králové o zájmové umělecké činnosti ve městě. Nezapomenutelná proto, že 
kromě všech oborů ZUČ tam rozhlas nahrával i smyčcové kvarteto hudební školy pod 
řízením opět nezapomenutelného pana ředitele Dulíčka. Technikům a redaktorům 
rozhlasu se natáčení pořád nelíbilo, několikrát se opakovalo, až pan Dulíček vyšel před 
budovu k rozhlasovému vozu a vyřkl: „Šak podívejte se, pánové, já už to takhle hraju 
dvacet let a lepší to neumím, a jestli se vám to nelíbí, tak se na to můžeme vy....!“
Potom ještě proběhlo několik pokusů loutkové divadlo opět obnovit, ale už to byla 
jenom euforie, nebyla síla loutkařů ani ta pravá vůle nadřízených orgánů, a tak se 
bohužel už nedělo nic
Ale teď bohudík!
Ptám se P. Ivana Havlíčka na záměr, který nakousl:
„Od roku 2004 probíhá generální oprava kostela Sv. Mikuláše a farní budovy. Mnozí 
pamatují, že součástí farního  komplexu byla tzv. „Orlovna“ a později loutkové divadlo,  
které nešťastnou náhodou v r. 1964 vyhořelo. Původně byl  tento komplex součástí 
hospodářských budov patřících farnosti.  Nyní z toho zůstala jen čelní stěna do dvora 
farní zahrady,  na kterou se dostavěly kůlny a garáž. 
Po dvouletém přemýšlení a konzultacích s farníky  a stavbaři, co s tím, bylo rozhodnuto : 
kůlna musí dolů (hrozilo její zhroucení) a na místo kůlny vybudujeme zázemí k 
dětskému hřišti. Vedle fary je ještě jedna zahrada, která byla dle pamětníků ovocným 
sadem. V minulých letech byla spíše rumištěm,  a to velmi zarostlým. Pomalu 
připravujeme po vymýcení této části  zahrady pozvolný nájezd, aby se mohl zrealizovat 
projekt „dětského  hřiště se zázemím pro rodiče“. Obě dvě zahrady budou propojeny,  
aby hrající si děti byly pod dozorem rodičů a všichni mohli využít  možnosti  odpočinku 
i sociálního zázemí. Nic velkého to nebude,  ale formou klubového zařízení bude toto 
„zátiší“ k dispozici pro  rodiny s dětmi i pro starší občany. To už jsme  hodně v 
budoucnosti,  protože zatím se pracuje na podrobném projektu obnovy zahrady  a 
zázemí s tím, že bude variabilní vnitřní prostor uzpůsoben  i na produkci loutkového 
divadla. Samozřejmě se asi ptáte, kde  se na to vezme. Budeme hledat finanční zdroje 
hlavně z evropských  fondů. Tak to byl jen malý výlet do budoucnosti.“ 
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Duchovní hledání

Českobratská církev evangelická
Dvě otázky a dvě odpovědi

1. Může modlitba pomoci?

Modlitba je veliký dar. I ten nejobyčejnější člověk se může obrátit přímo k Bohu a Bůh 
ho slyší. Není k tomu potřeba žádné zvláštní řeči ani splnění složitých podmínek. 
Modlit se můžeme kdykoli a kdekoli. Mnoho lidí se modlí, teprve když si neví rady. 
Modlit se však můžeme i tehdy, když prožijeme něco krásného. Když se ráno 
probudíme, je to důvod k vděčnosti. Když usedáme kobědu, děkujeme tomu, kdo se o 
nás stále stará. Když večer usínáme, je dobrá příležitost odevzdat uplynulý den s jeho 
radostmi i těžkostmi Pánu Bohu. Když se modlíme, je to jedna z mála chvil v životě, 
kdy můžeme být zcela otevření. V modlitbě nemá smysl si na nic hrát. Bůh o nás ví 
všechno. A přece nám naslouchá. Když se člověk modlí, nalézá pochopení a sílu, které 
mu chybí.

2. A co ostatní náboženství?

Všem náboženstvím je společné hledání smyslu života. Pomocí mýtů a obřadů se lidé 
pokoušejí proniknout k tajemství světa a Boží existence. Odpověď hledají v přírodě, 
lidském svědomí, dějinách nebo různých meditačních technikách. Křesťané věří, že 
jejich víra není výsledkem lidského hledání a přemýšlení, ale Božího zájmu o člověka. 
Ježíš nás přesvědčil, že Bůh je jiný než naše představy o něm. Křesťanství a jiná 
náboženství mohou v řadě případů mluvit podobnou řečí. Na to je možné navázat a 
vzájemně spolupracovat. Pouze v křesťanství je však zřetelně vyjádřeno, že důvodem 
našeho života je Boží láska. Nikde jinde neuslyšíme, že se Bůh obětoval pro člověka a 
miluje všechny lidi bez rozdílu.

Podle katechetické příručky ČCE připravil
Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci červnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58):

10. 6. od 17:00 h. - středeční biblická hodina
14. 6. od 10:30 h. - nedělní bohoslužby
28. 6. od 10:30 h. - nedělní bohoslužby
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní – 3.část

V tomto článku bych se chtěl věnovat zrodu jedné z obou Orlic, protože sám rybařím na 
naší Orlici. Moje výsledky jsou však chabé a vždy podezřívám ty, kteří mají nachytáno 
kolem metrického centu, ze švindlování. V mém případě se rybaření scvrklo na 
cyklistiku a posezení u vody. Málokdy si domů přinesu úlovek hodný rybáře.

Jak jsem se zmínil v úvodu, před několika lety jsem se vypravil k prameni Divoké 
Orlice. Od Šerlišského mlýna v Orlických horách jsem vystoupal na hřeben přes státní 
hranici a zase dolů na polskou stranu hor. Projdete osadou na polské straně a lesní 
cestou pokračujete do místa, které se nazývá Černé Bahno. Nemůžete minout malý 
potůček, který přetíná lesní cestu. Pokud půjdete proti proudu v lesním porostu, po půl 
hodině se potůček zcela ztrácí. A to je ten pramen naší Divoké Orlice!

Je tam postavená kamenná mohylka, bůh ví, kdo ji tam vystavěl. Je zarostlá mechem. 
Stál jsem tiše a měl jsem krásný pocit. Byl jsem u zrodu řeky, u které jsem se narodil a 
na které rybařím. Nabral jsem vodu do lahve, kterou jsem měl v batohu, a napil se. 
Chutnala jako neslazená kyselka a byla z tohoto rašeliniště, které je 754 m.n.m.

Je to výlet  pro zdatného turistu na celý den. V současné době se nemusíte obávat, že vás 
zastaví pohraniční hlídka, státní hranici můžete přejít kdekoliv. Zpět k nám, do 
Kunštátu, mě odvezl jeden polský hajný a spolu jsme pak poseděli v tamní hospůdce. 
Byl postarší, asi v mém věku, a vyprávěl mi, jak se v dobách jeho dětství Orlice v 
Kunštátu černala pstruhy. V současné době jsem tam neviděl ani rybičku. Hajný mi 
sdělil, že tato pohraniční říčka byla soustavně vytloukána elektrickými agregáty jak z 
naší, tak z polské strany.

Také mi řekl, že současný průtok v dobách sucha je poloviční, než za jeho dětství. 
Zdůvodňoval to tím, že ubyly stovky čtverečních kilometrů vysokých mechů, které 
absorbovaly vodu z prudkých lijáků a pak s ní hospodařily, takže průtok Orlice 
nekolísal. Stejně jsou na tom dnes všechny horské potoky, jako je Kněžna, Bělá, 
Zdobnice , atd.A následně se tak chová i Orlice. Voda rychle vyskočí na luka, a to 
nemusí ani výrazně pršet. Proto z mého pohledu jsou mechy nezastupitelnými 
hospodáři s vodou v naší krajině. Bohužel už nejsou, a nebo velmi omezeně.

Svoji pouť za pramenem Divoké Orlice jsem zakončil na Pastvinské přehradě, kde 
jeden můj přítel rybaří, a také s nevalnými úspěchy jako já. Takže současná rybařina má 
spíše rekreační charakter. Tímto se s Vámi loučím a  příště se podívámek prameni 
Tiché Orlice.

Ladislav Štěpán
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Mše „Za jednu stopu“

V sobotu  9.května 2009 se 
ve městě stala  kuriozitou 
motorkářská mše. Před 
ř í m s k o k a t o l i c k ý m  
kostelem sv. Mikuláše v 
Týništi nad Orlicí se 
s h r o m á ž d i l o  a s i  7 4  
m o t o r k á ř ů , m í s t n í c h  
vyznavačů jedné stopy a 
jejich kamarádů z širokého 
okolí.
Na programu mše byla: 
 - motlitba za šťastný 
návrat z cest v nové sezóně

            
 - motlitba za kamarády, 
kteří mají někde u cesty 
pomníček

            
 - žehnání motorkářům a 
jejich motorkám. 

Motorkářům požehnal a 
motorky posvětil P. Ivan 
Havlíček – duchovní 
správce místní farnosti. 
Na závěr celé netradiční 
akce se konala spanilá 
jízda městem.
                   H. Ambrožová
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Sport

Milí SOKOLOVÉ a příznivci SOKOLA,

naše poslední zpráva před prázdninami bude patřit velmi úspěšné akci pořádanéTJ 
Sokol Týniště n. Orl. 23. dubna 2009.

22. a 23. dubna naše týnišťské divadlo patřilo sokolům. Generálku si cvičitelé celkem 
pochvalovali a premiéra 23. 4. proběhla velmi dobře. Setkala se s velkým ohlasem, 
líbila se, zdařila se. 9 oddílů předvedlo svou činnost. Lásku k pohybu a zdravý životní 
styl pěstujeme v naší TJ již od nejútlejšího věku. Dokladem byla tato vystoupení: 
Rodiče a děti předvedli vystoupení s názvem Nebojme se cvičení a Předškolní žactvo, 
nejpočetnější oddíl, si pro nás připravilo skladbu Hlavně, že jsme na vzduchu. Tyto dva 
oddíly a hlavně cvičitelky Šedová,Holánková, Ullverová, Otavová a Kohlerová se 
pečlivě a s láskou a odborností věnují našim nejmladším, a patří jim proto náš dík a 
uznání. Mladší žákyně předvedly milou skladbu Přijíždí k nám Večerníček. Mladší žáci 
zastupovali oddíl gymnastiky a jejich vystoupení na trampolíně ukázalo obratnost, 
odvahu a chuť do cvičení. Starší žákyně předvedly moderní tanec, který je velmi baví, a 
to na jejich vystoupení bylo patrné. Starší žákyně z oddílu sportovního aerobiku nás 
potěšily svým dynamickým vystoupením ve skladbě Lentilky. A ještě třetí oddíl 
stejného věku, tedy starší žákyně a žáci, se pochlubil vlastní skladbou, ve které ukázal 
Mix tanečních stylů. Dále vystoupily ženy z oddílu aerobiku a předvedly ukázku 
cvičební hodiny. Na závěr vystoupili nejstarší cvičenci a cvičenky se sletovou skladbou 
Ta naše písnička česká. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a bylo přijato spontánním 
potleskem. Na závěr akademie  se zaplnilo jeviště cvičícími, cvičiteli a cvičitelkami. 
Poděkování patří naší starostce Janě Horské a všem, kteří se zasloužili o zdařilou 
akademii. Touto cestou děkujeme také všem návštěvníkům, kteří zaplnili hlediště.  
Podvečer pro nás všechny přítomné byl velmi, velmi příjemný.

V měsíci červnu naše TJ Sokol ukončí cvičení v první polovině roku 2009. Všechny 
oddíly plánují před prázdninami výlety do přírody a rozloučení s tělocvičnami.

Ještě jednou děkujeme jménem výboru TJ Sokolv Týništi n. Orl. všem cvičitelům a 
cvičitelkám za nezištnou , obětavou a nadšenou práci v tělocvičnách i na hřištích.

Milí sokolové, přejeme Vám krásné prázdniny, dbejte na svou bezpečnost a užívejte 
krásy přírody.  

Se sokolským pozdravem NAZDAR výbor TJ SOKOL V Týništi nad Orlicí.
                                                                                                                                      

Mgr. Libuše Nováková
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                 Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,
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        ČERVEN

Pondělí 1. 6. DEN DĚTÍ
Od 13 do 17 hod. na zahradě DDM vás čekají soutěže, výtvarné hrátky, 
naše prolézačky a velká trampolína. JJJ

Sobota 6. 6. POHÁDKOVÝ LES
Tradiční akce pro celé rodinky. Procházka dopoledním lesem, kde na vás 
čekají pohádkové postavičky s drobnými úkoly. Určitě se i pro vás najde 
něco dobrého! Start mezi 9 – 10.30 u MŠ Dub, startovné 20,- Kč.

Čtvrtek 4. 6. TRÉNINK NA INDIÁNSKOU STEZKU
a pondělí 8. 6. Podrobnosti máte na nástěnce u ZŠ a v DDM. Pokud chcete závodit, 

přijďte si prověřit své znalosti, případně se doučit vše potřebné. Přijďte 
se svou dvojicí kdykoliv během odpoledne od 13 – 16 hod. do DDM. 
Trénink se koná za každého počasí.

Pondělí 8. 6. INFORMAČNÍ SCHŮZKA - LT ŘÍČKY od 16.30 hod.

Středa 10. 6. INDIÁNSKÁ STEZKA
Regionální kolo, ze kterého vítězové postupují do celostátního finále. 
Přírodovědně-sportovní soutěž pro dvojice dívek nebo chlapců. 
Informujte se předem v DDM! Pouze pro přihlášené. Závod se koná za 
každého počasí.

Čtvrtek 11. 6. INFORMAČNÍ SCHŮZKY K TÁBORŮM
17.30 – LT SOPOTNICE
18.00 – LT POHÁDKOVÝ
18.30 – LT VODNICKÝ
19.00 – LT VOLEJBALOVÝ + schůzka rodičů minivolejbalu a 
případných zájemců o zařazení dívek roč.2000 a mladší do 
minivolejbalového družstva v příštím školním roce.

úterý 23. 6. POSLEDNÍ PLETENÍ Z PEDIGU
Zveme vás na poslední pedigovou dílnu v tomto školním roce. Pro 
začátečníky i pokročilé. Pleteme košíčky, misky, zvonečky nebo cokoliv 
jiného. Tato dílna je určena všem od 10 let, včetně mládeže a dospěláků. 
Začínáme v 17 hod., ale přijít můžete i později. Vybíráme na energii a 
materiál.

Připravujeme program a zajištění na LETNÍ TÁBORY.
Přejeme vám krásné léto, hromadu pěkných zážitků.
Těšíme se na vás ve Sluníčku zase po prázdninách.
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1. májové veselení v Týništi nad Orlicí
V tomto čísle týnišťského Zpravodaje se ještě vracím k dvoudenní akci, kterou jsme 
nazvali 1. májové týnišťské veselení. Vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že v celém 
Týništi se nekonají 30.dubna žádné čarodějnice, a vzhledem k přetrvávajím potížím se 
zajištěním občerstvení na Prvomájový jarmark potěšila mě nabídka od pana Ing. 
Kubánka, abychom čarodějnice a prvomájový jarmark spojili v jednu velkou kulturní 
událost, kterou bychom mohli potěšit jak velké, tak i malé občany nejen našeho města, 
a přesunuli ji do prostor areálu motorestu Roubenka. Dali jsme hlavy dohromady a 
během velice krátké doby jsme vymysleli kulturní program na celé dva dny. První den 
jsme nazvali Čarodějnické odpoledne, s kterým nám velice pomohli členové DDM 
Sluníčko. Připravili si pro děti spoustu soutěží a co děti určitě nejvíce potěšilo, byla 
skutečnost, že nám paní ředitelka Naďa Pojezdalová zapůjčila trampolínu, která byla 
bezesporu nejvytíženější atrakcí. Nechyběl ani kouzelník, soutěž o nejkrásnější 
čarodějnici, zapálení vatry a celý den jsme zakončili dětskou diskotékou a 
ohňostrojem.
Druhý den jsme nazvali Prvomájový 
festival. Během celého dne se na pódiu 
vystřídala řada hudebních seskupení. 
Postupně vystoupily dixieland Black 
Buříňos ze ZUŠ v Týništi nad Orlicí, 
děti z mateřských školek Město a U 
Dubu, krojovaná dechová kapela 
Rozmarýnka, jazzová kapela Puzzle 
jazz, mažoretky z Kostelce nad Orlicí, 
big beatová kapela Na tři kusy a celý 
den zakončila kapela Trumf country 
rock. Po celý den byl zajištěn i 
stánkový prodej a návštěvníci si mohli 
pochutnat na grilovaném teleti, 
vepřových kýtách, makrelách, 
specialitách z udírny a grilu, prostě pití 
a jídla co hrdlo ráčí.
Všichni, kteří se této kulturní události 
zúčastnili, mi určitě dají za pravdu, že 
se jednalo o jednu z nejvíce 
vydařených kulturních akcí, kterou se 
může naše město pochlubit. Na závěr 
mi dovolte, abych ještě jednou 
p o d ě k o v a l  D D M  S l u n í č k o ,  
Technickým službám našeho města, 
které nám zcela bezúplatně po celou 
dobu trvání akce pomáhaly, a hlavně 
panu Ing. Kubánkovi a zaměstnancům 
motorestu Roubenka, kteří se o nás 
perfektně starali po celé dva dny, ale 
hlavně i za to, že pan Ing. Kubánek 
hradil polovinu všech nákladů 
spojených s hudebním programem, 
protože bez jeho finančního přispění 
by se  tato kulturní událost nemohla 
uskutečnit.

 Libor Stolín
18

Tenisová škola v Týništi zahájila jarní blok tréninků

Dne 20. 4. 2009 se na tenisových kurtech v Týništi nad Orlicí uskutečnil nábor nových 
tenistů do tenisové školy. Sešlo se hodně šikovných dětí, které prokázaly svůj sportovní 
talent a byly přijaty. Tréninky probíhají až do konce školního roku vždy v pondělí a ve 
čtvrtek. 

Jiřina Kvapilová
trenérka tenisové školy
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Zprávy z knihovny

Červen je měsícem příjemného očekávání, a ať chceme, nebo nechceme, těšíme se z 
jarního naladění, které se co chvíli změní v letní. Příroda se rozvíjí do plné krásy a my se 
začínáme stěhovat z uzavřených domovů ven za teplíčkem a sluníčkem. Vždyť učení 
už je málo, za pár dní skončí školní vyučování a nastanou vytoužené prázdninyJ.

A dětem v naší základní škole začínají prázdniny  o nějaký ten den dříve než v jiných 
školách.

Abychom pomohli rodičům s rozhodováním kam se školáky, otevřeli jsme  dětské 
oddělení knihovny  v posledním  červnovém  týdnu  – tedy   

od 23.června 2009 do 30.června 2009
i dopoledne.

Přijďte, děti, těšíme se na vás. Už dopoledne si s kamarády můžete přijít vypůjčit knihy 
a časopisy, zasurfovat na internetu, přečíst si zajímavou knihu, pohrát si s autíčky nebo 
s kostkami, vyzkoušet si čerstvě nabyté informace na hravých CD-ROMech,… 
Čekají na vás úplně nejnovější knihy, velký výběr detektivek, knížek pro nejmenší, 
knihy pro dospívající, pohádky,….    Je z čeho vybírat!

23.června 2009 – 30.června 2009:
Pondělí: 9 – 12 13 – 17 hod.

    Úterý: 9 – 12
Středa: 9 – 12 13 – 17  hod.

 Čtvrtek: 9 – 12
Pátek: 9 – 12 

  

…. Zveme Vás ….

Městská knihovna si vás dovoluje ve dnech 4. – 25.června 2009 pozvat na výstavu 
věnovanou týnišťskému rodákovi Vendelínu Opatrnému.
Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 4.června 2009 v 17 hodin 
ve výstavním sále Městské knihovny.

Josefína Hanzlová
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V Minoru „sou normální“

Èas od èasu bývá dobrým zvykem seznámit ètenáøe týniš�ského Zpravodaje s tím, co se 
dìje v øadách  místního divadelního spolku Temno. Rádi tak èiníme už z toho dùvodu, 
aby si místní nemysleli, že se ochotnický soubor fláká, a èásteènì také kvùli troše té 
osvìty a výchovy místních divákù, aby nám nekrnìli, protože je máme ze srdce rádi. 
Nebude tomu jinak ani nyní, po tøetím hostování Temna v divadle Minor v Praze.

V Minoru ve Vodièkovì ulici v Praze „sou normální“, a proto nás tam 9.5.2009 nechali 
zahrát, jak je uvedeno výše, již po tøetí. Jako tradiènì se hrálo na tzv. „malé scénì“, 
protože jsme soubor skromný a ta malá nám zkrátka vyhovuje. Nasadili jsme premiérou 
i reprízou provìøený kus SEŠ NORMÁLNÍ a vše probìhlo celkem normálnì. Hledištì 
bylo zaplnìno témìø do posledního místa. Diváci (a nepøišli pouze známí) zhlédli 
(domníváme se) standardní pøedstavení. Svou premiéru si tu odbyl náš nový, 
alternující, zvukaø Michal Kupka, který zaskoèil za Jardu Kapuciána. Velice 
pøíjemným zjištìním je ta skuteènost, že se pomalu seznamujeme s tamním 
personálem. Pamatují si nás uvadìèky i technici. Je to pøíjemné, když za ochotníky 
(zvyklými hrát na nevybavených venkovských scénách) pøijde profesionál a optá se: 
„Tak, chlapi, jak to bude dnes? Co budete potøebovat?“ A pak vás „osolí“ záøí reflektorù 
a dobrým, hutným zvukem… Dìkujeme.  Dámská èást souboru sice remcala, že se nám 
tentokrát vìnoval „ten dlouhý v èepici“ a ne „ten v té skotské sukni“, který byl dle všeho 
víc sexy, ale vem vás, dámy, èert… 

A ty veèerní návštìvy pražských restaurací, barù a hospod… Teprve tady zjistíte, že šéf 
našeho kulturáku pan Stolín je herec tìlem i duší. V jedné nejmenované pivnici u 
Národního divadla na nás asi jen tak nezapomenou…

Èíšník: „Kdepak jste se tu vzali?“

Stolín: „Jsme tu hráli divadlo. My jsme totiž herci!“

Èíšník (nìmým gestem smìrem k Národnímu): ---

Stolín: „Tam ne, vole! Zatím…“

Èlenové TEMNA
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Z našich škol

Další vynikající úspìchy žákù místní Základní umìlecké školy v ústøedních kolech 
Národní soutìže ZUŠ ve høe na dechové nástroje a v sólovém zpìvu

Ve dnech  17.-19.4.2009 se konalo v ZUŠ ve Vysokém Mýtì ústøední kolo Národní soutìže 
ZUŠ ve  høe na dechové a bicí nástroje. Této soutìže se zúèastnili 4 naši žáci. V silné 
konkurenci soutìžících z celé republiky získali 3x 1. cenu a 1x 2. cenu.

Tuba
kategorie umístìní jméno soutìžícího vyuèující                 korepetice
5. 1. cena Ladislav Lejnar Jaroslav Vošlajer Mgr. Karel Koldinský

Klarinet
kategorie umístìní jméno soutìžícího vyuèující                 korepetice
3. 1. cena Vojtìch Hájek     Mgr. Pavel Plašil Mgr. Karel Koldinský
6. 1. cena Pavel Plašil

Saxofon
kategorie umístìní jméno soutìžícího vyuèující                 korepetice
8. 2. cena Josef Marèík Mgr. Pavel Plašil Mgr. Karel Koldinský

O týden pozdìji se ve dnech  24.-26.4.2009 konalo na ZUŠ v Turnovì ústøední kolo 
Národní soutìže ZUŠ v sólovém a komorním zpìvu. Naši školu reprezentovala Gabriela 
Svìdíková, která získala èestné uznání.

Sólový zpìv
kat.  umístìní jméno soutìžícího    vyuèující korepetice
8.    èestné uznání Gabriela Svìdíková   Lýdia Cablková   Mgr. Karel Koldinský

Krajská postupová pøehlídka dìtských divadelních souborù
Ve dnech 17. a 18.4.2009 probìhla krajská postupová pøehlídka dìtských divadelních 
souborù. Soutìžilo 24 pøedstavení. Pøedstavení starších žákù literárnì-dramatického oboru 
„Alenka v øíši divù“, ve kterém úèinkují Lenka Jeøábková, Gabriela Horká, Monika 
Vodová, Veronika Pùlpánová, Michaela Lohniská, Martina Èerná, Michal Procházka, Jan 
Klouèek a Jindøich Bartoš, získalo cenu poroty za hledání cesty ke složité literární 
pøedloze. Pøedstavení bylo nastudováno podle scénáøe a v režii Bc. Jitky Øíèaøové – 
uèitelky literárnì-dramatického oboru týniš�ské ZUŠ.

         Mgr. Blanka Skalická
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14. mezinárodní týnišťský swingový festival 
Jardy Marčíka

PROGRAM:

Pátek 5. červen 2009, Tyršovo náměstí v 18.00 hodin, Týniště nad Orlicí

18.00 hod. On Line Session ZUŠ Habrmanova HK

19.00 hod. Mladý týnišťský big band ZUŠ a jeho hosté

21.00 hod. Laco Deczi & Cellula New York
    

Sobota 6. červen 2009, Tyršovo náměstí v 17.00 hodin, Týniště nad Orlicí

17.00 hod. Black Buříňos – dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí

18.00 hod. Big Band ZUŠ Iši Krejčího Olomouc       
Vokální Sex tet Divadla Jesličky HK

20.00 hod. Leliwa Jazz Band Tarnów Polsko       

21.00 hod. Projekt Eternal Seekers
Lenka Dusilová, Beata Hlavenková 
& Clarinet Factory 
Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl, 
Petr „Pepino“ Valášek

Slovem provází: Jiří Pavlík Zvuk: Leoš Nývlt, Ivan Franěk

15

„Éčka“ v Praze

Éčka je název pro taneční páry, které absolvovaly kurz tance pro začátečníky. Právě pro 
ně se 19.4.2009 v Praze konala taneční soutěž. Nebyla to soutěž ledajaká, jednalo se 
totiž dokonce o mistrovsví České republiky. Na tuto soutěž se sjelo 74 tanečních párů z 
celé republiky.  I naše město tam mělo zastoupení, a to hned v pěti párech. Byly to:          

 
Marek Stodůlka – Lucie Kohoutková

          Miloslav Vrána – Renáta Hašková
           Kamil Šín – Michaela Jiroutová
           Jindřich Bartoš – Valentýna Rektorová

Patrik Kuzba – Lucie Brandejsová

Všichni tančili skvěle. Nejlépe se umístil Patrik s Luckou, kteří se protančili až do 
finále a obsadili zde krásné 4. místo. Moc jim děkujeme  za reprezentaci tanečního 
klubu Raz a Dva a celého našeho města a přejeme mnoho dalších tanečních i životních 
úspěchů.

Za TK Raz a Dva 
Lenka Milá
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finále a obsadili zde krásné 4. místo. Moc jim děkujeme  za reprezentaci tanečního 
klubu Raz a Dva a celého našeho města a přejeme mnoho dalších tanečních i životních 
úspěchů.

Za TK Raz a Dva 
Lenka Milá
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V Minoru „sou normální“

Èas od èasu bývá dobrým zvykem seznámit ètenáøe týniš�ského Zpravodaje s tím, co se 
dìje v øadách  místního divadelního spolku Temno. Rádi tak èiníme už z toho dùvodu, 
aby si místní nemysleli, že se ochotnický soubor fláká, a èásteènì také kvùli troše té 
osvìty a výchovy místních divákù, aby nám nekrnìli, protože je máme ze srdce rádi. 
Nebude tomu jinak ani nyní, po tøetím hostování Temna v divadle Minor v Praze.

V Minoru ve Vodièkovì ulici v Praze „sou normální“, a proto nás tam 9.5.2009 nechali 
zahrát, jak je uvedeno výše, již po tøetí. Jako tradiènì se hrálo na tzv. „malé scénì“, 
protože jsme soubor skromný a ta malá nám zkrátka vyhovuje. Nasadili jsme premiérou 
i reprízou provìøený kus SEŠ NORMÁLNÍ a vše probìhlo celkem normálnì. Hledištì 
bylo zaplnìno témìø do posledního místa. Diváci (a nepøišli pouze známí) zhlédli 
(domníváme se) standardní pøedstavení. Svou premiéru si tu odbyl náš nový, 
alternující, zvukaø Michal Kupka, který zaskoèil za Jardu Kapuciána. Velice 
pøíjemným zjištìním je ta skuteènost, že se pomalu seznamujeme s tamním 
personálem. Pamatují si nás uvadìèky i technici. Je to pøíjemné, když za ochotníky 
(zvyklými hrát na nevybavených venkovských scénách) pøijde profesionál a optá se: 
„Tak, chlapi, jak to bude dnes? Co budete potøebovat?“ A pak vás „osolí“ záøí reflektorù 
a dobrým, hutným zvukem… Dìkujeme.  Dámská èást souboru sice remcala, že se nám 
tentokrát vìnoval „ten dlouhý v èepici“ a ne „ten v té skotské sukni“, který byl dle všeho 
víc sexy, ale vem vás, dámy, èert… 

A ty veèerní návštìvy pražských restaurací, barù a hospod… Teprve tady zjistíte, že šéf 
našeho kulturáku pan Stolín je herec tìlem i duší. V jedné nejmenované pivnici u 
Národního divadla na nás asi jen tak nezapomenou…

Èíšník: „Kdepak jste se tu vzali?“

Stolín: „Jsme tu hráli divadlo. My jsme totiž herci!“

Èíšník (nìmým gestem smìrem k Národnímu): ---

Stolín: „Tam ne, vole! Zatím…“

Èlenové TEMNA
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Z našich škol

Další vynikající úspìchy žákù místní Základní umìlecké školy v ústøedních kolech 
Národní soutìže ZUŠ ve høe na dechové nástroje a v sólovém zpìvu

Ve dnech  17.-19.4.2009 se konalo v ZUŠ ve Vysokém Mýtì ústøední kolo Národní soutìže 
ZUŠ ve  høe na dechové a bicí nástroje. Této soutìže se zúèastnili 4 naši žáci. V silné 
konkurenci soutìžících z celé republiky získali 3x 1. cenu a 1x 2. cenu.

Tuba
kategorie umístìní jméno soutìžícího vyuèující                 korepetice
5. 1. cena Ladislav Lejnar Jaroslav Vošlajer Mgr. Karel Koldinský

Klarinet
kategorie umístìní jméno soutìžícího vyuèující                 korepetice
3. 1. cena Vojtìch Hájek     Mgr. Pavel Plašil Mgr. Karel Koldinský
6. 1. cena Pavel Plašil

Saxofon
kategorie umístìní jméno soutìžícího vyuèující                 korepetice
8. 2. cena Josef Marèík Mgr. Pavel Plašil Mgr. Karel Koldinský

O týden pozdìji se ve dnech  24.-26.4.2009 konalo na ZUŠ v Turnovì ústøední kolo 
Národní soutìže ZUŠ v sólovém a komorním zpìvu. Naši školu reprezentovala Gabriela 
Svìdíková, která získala èestné uznání.

Sólový zpìv
kat.  umístìní jméno soutìžícího    vyuèující korepetice
8.    èestné uznání Gabriela Svìdíková   Lýdia Cablková   Mgr. Karel Koldinský

Krajská postupová pøehlídka dìtských divadelních souborù
Ve dnech 17. a 18.4.2009 probìhla krajská postupová pøehlídka dìtských divadelních 
souborù. Soutìžilo 24 pøedstavení. Pøedstavení starších žákù literárnì-dramatického oboru 
„Alenka v øíši divù“, ve kterém úèinkují Lenka Jeøábková, Gabriela Horká, Monika 
Vodová, Veronika Pùlpánová, Michaela Lohniská, Martina Èerná, Michal Procházka, Jan 
Klouèek a Jindøich Bartoš, získalo cenu poroty za hledání cesty ke složité literární 
pøedloze. Pøedstavení bylo nastudováno podle scénáøe a v režii Bc. Jitky Øíèaøové – 
uèitelky literárnì-dramatického oboru týniš�ské ZUŠ.

         Mgr. Blanka Skalická
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Zprávy z knihovny

Červen je měsícem příjemného očekávání, a ať chceme, nebo nechceme, těšíme se z 
jarního naladění, které se co chvíli změní v letní. Příroda se rozvíjí do plné krásy a my se 
začínáme stěhovat z uzavřených domovů ven za teplíčkem a sluníčkem. Vždyť učení 
už je málo, za pár dní skončí školní vyučování a nastanou vytoužené prázdninyJ.

A dětem v naší základní škole začínají prázdniny  o nějaký ten den dříve než v jiných 
školách.

Abychom pomohli rodičům s rozhodováním kam se školáky, otevřeli jsme  dětské 
oddělení knihovny  v posledním  červnovém  týdnu  – tedy   

od 23.června 2009 do 30.června 2009
i dopoledne.

Přijďte, děti, těšíme se na vás. Už dopoledne si s kamarády můžete přijít vypůjčit knihy 
a časopisy, zasurfovat na internetu, přečíst si zajímavou knihu, pohrát si s autíčky nebo 
s kostkami, vyzkoušet si čerstvě nabyté informace na hravých CD-ROMech,… 
Čekají na vás úplně nejnovější knihy, velký výběr detektivek, knížek pro nejmenší, 
knihy pro dospívající, pohádky,….    Je z čeho vybírat!

23.června 2009 – 30.června 2009:
Pondělí: 9 – 12 13 – 17 hod.

    Úterý: 9 – 12
Středa: 9 – 12 13 – 17  hod.

 Čtvrtek: 9 – 12
Pátek: 9 – 12 

  

…. Zveme Vás ….

Městská knihovna si vás dovoluje ve dnech 4. – 25.června 2009 pozvat na výstavu 
věnovanou týnišťskému rodákovi Vendelínu Opatrnému.
Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 4.června 2009 v 17 hodin 
ve výstavním sále Městské knihovny.

Josefína Hanzlová
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1. májové veselení v Týništi nad Orlicí
V tomto čísle týnišťského Zpravodaje se ještě vracím k dvoudenní akci, kterou jsme 
nazvali 1. májové týnišťské veselení. Vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že v celém 
Týništi se nekonají 30.dubna žádné čarodějnice, a vzhledem k přetrvávajím potížím se 
zajištěním občerstvení na Prvomájový jarmark potěšila mě nabídka od pana Ing. 
Kubánka, abychom čarodějnice a prvomájový jarmark spojili v jednu velkou kulturní 
událost, kterou bychom mohli potěšit jak velké, tak i malé občany nejen našeho města, 
a přesunuli ji do prostor areálu motorestu Roubenka. Dali jsme hlavy dohromady a 
během velice krátké doby jsme vymysleli kulturní program na celé dva dny. První den 
jsme nazvali Čarodějnické odpoledne, s kterým nám velice pomohli členové DDM 
Sluníčko. Připravili si pro děti spoustu soutěží a co děti určitě nejvíce potěšilo, byla 
skutečnost, že nám paní ředitelka Naďa Pojezdalová zapůjčila trampolínu, která byla 
bezesporu nejvytíženější atrakcí. Nechyběl ani kouzelník, soutěž o nejkrásnější 
čarodějnici, zapálení vatry a celý den jsme zakončili dětskou diskotékou a 
ohňostrojem.
Druhý den jsme nazvali Prvomájový 
festival. Během celého dne se na pódiu 
vystřídala řada hudebních seskupení. 
Postupně vystoupily dixieland Black 
Buříňos ze ZUŠ v Týništi nad Orlicí, 
děti z mateřských školek Město a U 
Dubu, krojovaná dechová kapela 
Rozmarýnka, jazzová kapela Puzzle 
jazz, mažoretky z Kostelce nad Orlicí, 
big beatová kapela Na tři kusy a celý 
den zakončila kapela Trumf country 
rock. Po celý den byl zajištěn i 
stánkový prodej a návštěvníci si mohli 
pochutnat na grilovaném teleti, 
vepřových kýtách, makrelách, 
specialitách z udírny a grilu, prostě pití 
a jídla co hrdlo ráčí.
Všichni, kteří se této kulturní události 
zúčastnili, mi určitě dají za pravdu, že 
se jednalo o jednu z nejvíce 
vydařených kulturních akcí, kterou se 
může naše město pochlubit. Na závěr 
mi dovolte, abych ještě jednou 
p o d ě k o v a l  D D M  S l u n í č k o ,  
Technickým službám našeho města, 
které nám zcela bezúplatně po celou 
dobu trvání akce pomáhaly, a hlavně 
panu Ing. Kubánkovi a zaměstnancům 
motorestu Roubenka, kteří se o nás 
perfektně starali po celé dva dny, ale 
hlavně i za to, že pan Ing. Kubánek 
hradil polovinu všech nákladů 
spojených s hudebním programem, 
protože bez jeho finančního přispění 
by se  tato kulturní událost nemohla 
uskutečnit.

 Libor Stolín
18

Tenisová škola v Týništi zahájila jarní blok tréninků

Dne 20. 4. 2009 se na tenisových kurtech v Týništi nad Orlicí uskutečnil nábor nových 
tenistů do tenisové školy. Sešlo se hodně šikovných dětí, které prokázaly svůj sportovní 
talent a byly přijaty. Tréninky probíhají až do konce školního roku vždy v pondělí a ve 
čtvrtek. 

Jiřina Kvapilová
trenérka tenisové školy
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Sport

Milí SOKOLOVÉ a příznivci SOKOLA,

naše poslední zpráva před prázdninami bude patřit velmi úspěšné akci pořádanéTJ 
Sokol Týniště n. Orl. 23. dubna 2009.

22. a 23. dubna naše týnišťské divadlo patřilo sokolům. Generálku si cvičitelé celkem 
pochvalovali a premiéra 23. 4. proběhla velmi dobře. Setkala se s velkým ohlasem, 
líbila se, zdařila se. 9 oddílů předvedlo svou činnost. Lásku k pohybu a zdravý životní 
styl pěstujeme v naší TJ již od nejútlejšího věku. Dokladem byla tato vystoupení: 
Rodiče a děti předvedli vystoupení s názvem Nebojme se cvičení a Předškolní žactvo, 
nejpočetnější oddíl, si pro nás připravilo skladbu Hlavně, že jsme na vzduchu. Tyto dva 
oddíly a hlavně cvičitelky Šedová,Holánková, Ullverová, Otavová a Kohlerová se 
pečlivě a s láskou a odborností věnují našim nejmladším, a patří jim proto náš dík a 
uznání. Mladší žákyně předvedly milou skladbu Přijíždí k nám Večerníček. Mladší žáci 
zastupovali oddíl gymnastiky a jejich vystoupení na trampolíně ukázalo obratnost, 
odvahu a chuť do cvičení. Starší žákyně předvedly moderní tanec, který je velmi baví, a 
to na jejich vystoupení bylo patrné. Starší žákyně z oddílu sportovního aerobiku nás 
potěšily svým dynamickým vystoupením ve skladbě Lentilky. A ještě třetí oddíl 
stejného věku, tedy starší žákyně a žáci, se pochlubil vlastní skladbou, ve které ukázal 
Mix tanečních stylů. Dále vystoupily ženy z oddílu aerobiku a předvedly ukázku 
cvičební hodiny. Na závěr vystoupili nejstarší cvičenci a cvičenky se sletovou skladbou 
Ta naše písnička česká. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a bylo přijato spontánním 
potleskem. Na závěr akademie  se zaplnilo jeviště cvičícími, cvičiteli a cvičitelkami. 
Poděkování patří naší starostce Janě Horské a všem, kteří se zasloužili o zdařilou 
akademii. Touto cestou děkujeme také všem návštěvníkům, kteří zaplnili hlediště.  
Podvečer pro nás všechny přítomné byl velmi, velmi příjemný.

V měsíci červnu naše TJ Sokol ukončí cvičení v první polovině roku 2009. Všechny 
oddíly plánují před prázdninami výlety do přírody a rozloučení s tělocvičnami.

Ještě jednou děkujeme jménem výboru TJ Sokolv Týništi n. Orl. všem cvičitelům a 
cvičitelkám za nezištnou , obětavou a nadšenou práci v tělocvičnách i na hřištích.

Milí sokolové, přejeme Vám krásné prázdniny, dbejte na svou bezpečnost a užívejte 
krásy přírody.  

Se sokolským pozdravem NAZDAR výbor TJ SOKOL V Týništi nad Orlicí.
                                                                                                                                      

Mgr. Libuše Nováková
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                 Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,
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        ČERVEN

Pondělí 1. 6. DEN DĚTÍ
Od 13 do 17 hod. na zahradě DDM vás čekají soutěže, výtvarné hrátky, 
naše prolézačky a velká trampolína. JJJ

Sobota 6. 6. POHÁDKOVÝ LES
Tradiční akce pro celé rodinky. Procházka dopoledním lesem, kde na vás 
čekají pohádkové postavičky s drobnými úkoly. Určitě se i pro vás najde 
něco dobrého! Start mezi 9 – 10.30 u MŠ Dub, startovné 20,- Kč.

Čtvrtek 4. 6. TRÉNINK NA INDIÁNSKOU STEZKU
a pondělí 8. 6. Podrobnosti máte na nástěnce u ZŠ a v DDM. Pokud chcete závodit, 

přijďte si prověřit své znalosti, případně se doučit vše potřebné. Přijďte 
se svou dvojicí kdykoliv během odpoledne od 13 – 16 hod. do DDM. 
Trénink se koná za každého počasí.

Pondělí 8. 6. INFORMAČNÍ SCHŮZKA - LT ŘÍČKY od 16.30 hod.

Středa 10. 6. INDIÁNSKÁ STEZKA
Regionální kolo, ze kterého vítězové postupují do celostátního finále. 
Přírodovědně-sportovní soutěž pro dvojice dívek nebo chlapců. 
Informujte se předem v DDM! Pouze pro přihlášené. Závod se koná za 
každého počasí.

Čtvrtek 11. 6. INFORMAČNÍ SCHŮZKY K TÁBORŮM
17.30 – LT SOPOTNICE
18.00 – LT POHÁDKOVÝ
18.30 – LT VODNICKÝ
19.00 – LT VOLEJBALOVÝ + schůzka rodičů minivolejbalu a 
případných zájemců o zařazení dívek roč.2000 a mladší do 
minivolejbalového družstva v příštím školním roce.

úterý 23. 6. POSLEDNÍ PLETENÍ Z PEDIGU
Zveme vás na poslední pedigovou dílnu v tomto školním roce. Pro 
začátečníky i pokročilé. Pleteme košíčky, misky, zvonečky nebo cokoliv 
jiného. Tato dílna je určena všem od 10 let, včetně mládeže a dospěláků. 
Začínáme v 17 hod., ale přijít můžete i později. Vybíráme na energii a 
materiál.

Připravujeme program a zajištění na LETNÍ TÁBORY.
Přejeme vám krásné léto, hromadu pěkných zážitků.
Těšíme se na vás ve Sluníčku zase po prázdninách.
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní – 3.část

V tomto článku bych se chtěl věnovat zrodu jedné z obou Orlic, protože sám rybařím na 
naší Orlici. Moje výsledky jsou však chabé a vždy podezřívám ty, kteří mají nachytáno 
kolem metrického centu, ze švindlování. V mém případě se rybaření scvrklo na 
cyklistiku a posezení u vody. Málokdy si domů přinesu úlovek hodný rybáře.

Jak jsem se zmínil v úvodu, před několika lety jsem se vypravil k prameni Divoké 
Orlice. Od Šerlišského mlýna v Orlických horách jsem vystoupal na hřeben přes státní 
hranici a zase dolů na polskou stranu hor. Projdete osadou na polské straně a lesní 
cestou pokračujete do místa, které se nazývá Černé Bahno. Nemůžete minout malý 
potůček, který přetíná lesní cestu. Pokud půjdete proti proudu v lesním porostu, po půl 
hodině se potůček zcela ztrácí. A to je ten pramen naší Divoké Orlice!

Je tam postavená kamenná mohylka, bůh ví, kdo ji tam vystavěl. Je zarostlá mechem. 
Stál jsem tiše a měl jsem krásný pocit. Byl jsem u zrodu řeky, u které jsem se narodil a 
na které rybařím. Nabral jsem vodu do lahve, kterou jsem měl v batohu, a napil se. 
Chutnala jako neslazená kyselka a byla z tohoto rašeliniště, které je 754 m.n.m.

Je to výlet  pro zdatného turistu na celý den. V současné době se nemusíte obávat, že vás 
zastaví pohraniční hlídka, státní hranici můžete přejít kdekoliv. Zpět k nám, do 
Kunštátu, mě odvezl jeden polský hajný a spolu jsme pak poseděli v tamní hospůdce. 
Byl postarší, asi v mém věku, a vyprávěl mi, jak se v dobách jeho dětství Orlice v 
Kunštátu černala pstruhy. V současné době jsem tam neviděl ani rybičku. Hajný mi 
sdělil, že tato pohraniční říčka byla soustavně vytloukána elektrickými agregáty jak z 
naší, tak z polské strany.

Také mi řekl, že současný průtok v dobách sucha je poloviční, než za jeho dětství. 
Zdůvodňoval to tím, že ubyly stovky čtverečních kilometrů vysokých mechů, které 
absorbovaly vodu z prudkých lijáků a pak s ní hospodařily, takže průtok Orlice 
nekolísal. Stejně jsou na tom dnes všechny horské potoky, jako je Kněžna, Bělá, 
Zdobnice , atd.A následně se tak chová i Orlice. Voda rychle vyskočí na luka, a to 
nemusí ani výrazně pršet. Proto z mého pohledu jsou mechy nezastupitelnými 
hospodáři s vodou v naší krajině. Bohužel už nejsou, a nebo velmi omezeně.

Svoji pouť za pramenem Divoké Orlice jsem zakončil na Pastvinské přehradě, kde 
jeden můj přítel rybaří, a také s nevalnými úspěchy jako já. Takže současná rybařina má 
spíše rekreační charakter. Tímto se s Vámi loučím a  příště se podívámek prameni 
Tiché Orlice.

Ladislav Štěpán
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Mše „Za jednu stopu“

V sobotu  9.května 2009 se 
ve městě stala  kuriozitou 
motorkářská mše. Před 
ř í m s k o k a t o l i c k ý m  
kostelem sv. Mikuláše v 
Týništi nad Orlicí se 
s h r o m á ž d i l o  a s i  7 4  
m o t o r k á ř ů , m í s t n í c h  
vyznavačů jedné stopy a 
jejich kamarádů z širokého 
okolí.
Na programu mše byla: 
 - motlitba za šťastný 
návrat z cest v nové sezóně

            
 - motlitba za kamarády, 
kteří mají někde u cesty 
pomníček

            
 - žehnání motorkářům a 
jejich motorkám. 

Motorkářům požehnal a 
motorky posvětil P. Ivan 
Havlíček – duchovní 
správce místní farnosti. 
Na závěr celé netradiční 
akce se konala spanilá 
jízda městem.
                   H. Ambrožová
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Bohužel a bohudík
K tomuto článku mě, vážení čtenáři, inspirovala debata a P. Ivanem Havlíčkem, 
katolickým duchovním v Týništi nad Orlicí, s kolegou z divadelního souboru Jirásek, 
kde právě zkoušíme komedii Jiřího Menzela Tři v tom. Přišla řeč na loutkové divadlo 
Na faře“ a já si vzpomněl na smutné výročí.“

Je tomu letos 45 let, kdy 7.ledna 1964 dlouho brigádníky budované loutkové divadlo 
vyhořelo. Já, jako 16letý kluk, byl poslední, kdo zamykal divadlo po zkoušce tehdy 
oblíbeného souboru Mladá směna paní učitelky Kalábové. Potom jsme šli do kina na 
film Podepsán Arssen Lupin. Bohužel jsem se nepodíval do dílny vzadu, kde se 
připravovala výprava do loutkové pohádky Sůl nad zlato a kde zůstal zapnutý vařič na 
klih. Nešťastnou náhodou se bohužel stalo, že prohořel přes truhlářský ponk až na 
dřevěnou podlahu, kterou zapálil, a to bylo ohnisko požáru. Alespoň takový byl závěr 
vyšetřovací komise. Ráno v 5 hodin si všiml vrátný z bývalého závodu ZAZ (koželužny, 
která je už dnes srovnána se zemí), že se z loutkového divadla kouří. Než stihl všechno 
zalarmovat a než přijeli hasiči, kteří se bohužel napojovali na vodu až z řeky Orlice, která 
je poměrně daleko, bylo dílo ohně bohužel už dokonáno a bohužel už se nedalo nic dělat. 
Shořelo tak tolik potřebné kulturní zařízení pro město, které tehdy bylo, co se kulturních 
stánků týče, ve svízelné situaci. Přestavoval se závodní klub do současné podoby 
(dnešní kulturní dům), který se otevíral pro veřejnost až 10.4.1965, tedy o rok déle. 
Loutková scéna poskytovala na svou dobu řadu kulturních možností, měla předscénu a 
sál pro 100 návštěvníků. Bohužel se v ní odehrálo pouze několik zkoušek, jediné 
loutkové představení Vodníkova Hanička a nezapomenutelná nahrávka Čs. rozhlasu 
Hradec Králové o zájmové umělecké činnosti ve městě. Nezapomenutelná proto, že 
kromě všech oborů ZUČ tam rozhlas nahrával i smyčcové kvarteto hudební školy pod 
řízením opět nezapomenutelného pana ředitele Dulíčka. Technikům a redaktorům 
rozhlasu se natáčení pořád nelíbilo, několikrát se opakovalo, až pan Dulíček vyšel před 
budovu k rozhlasovému vozu a vyřkl: „Šak podívejte se, pánové, já už to takhle hraju 
dvacet let a lepší to neumím, a jestli se vám to nelíbí, tak se na to můžeme vy....!“
Potom ještě proběhlo několik pokusů loutkové divadlo opět obnovit, ale už to byla 
jenom euforie, nebyla síla loutkařů ani ta pravá vůle nadřízených orgánů, a tak se 
bohužel už nedělo nic
Ale teď bohudík!
Ptám se P. Ivana Havlíčka na záměr, který nakousl:
„Od roku 2004 probíhá generální oprava kostela Sv. Mikuláše a farní budovy. Mnozí 
pamatují, že součástí farního  komplexu byla tzv. „Orlovna“ a později loutkové divadlo,  
které nešťastnou náhodou v r. 1964 vyhořelo. Původně byl  tento komplex součástí 
hospodářských budov patřících farnosti.  Nyní z toho zůstala jen čelní stěna do dvora 
farní zahrady,  na kterou se dostavěly kůlny a garáž. 
Po dvouletém přemýšlení a konzultacích s farníky  a stavbaři, co s tím, bylo rozhodnuto : 
kůlna musí dolů (hrozilo její zhroucení) a na místo kůlny vybudujeme zázemí k 
dětskému hřišti. Vedle fary je ještě jedna zahrada, která byla dle pamětníků ovocným 
sadem. V minulých letech byla spíše rumištěm,  a to velmi zarostlým. Pomalu 
připravujeme po vymýcení této části  zahrady pozvolný nájezd, aby se mohl zrealizovat 
projekt „dětského  hřiště se zázemím pro rodiče“. Obě dvě zahrady budou propojeny,  
aby hrající si děti byly pod dozorem rodičů a všichni mohli využít  možnosti  odpočinku 
i sociálního zázemí. Nic velkého to nebude,  ale formou klubového zařízení bude toto 
„zátiší“ k dispozici pro  rodiny s dětmi i pro starší občany. To už jsme  hodně v 
budoucnosti,  protože zatím se pracuje na podrobném projektu obnovy zahrady  a 
zázemí s tím, že bude variabilní vnitřní prostor uzpůsoben  i na produkci loutkového 
divadla. Samozřejmě se asi ptáte, kde  se na to vezme. Budeme hledat finanční zdroje 
hlavně z evropských  fondů. Tak to byl jen malý výlet do budoucnosti.“ 
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Duchovní hledání

Českobratská církev evangelická
Dvě otázky a dvě odpovědi

1. Může modlitba pomoci?

Modlitba je veliký dar. I ten nejobyčejnější člověk se může obrátit přímo k Bohu a Bůh 
ho slyší. Není k tomu potřeba žádné zvláštní řeči ani splnění složitých podmínek. 
Modlit se můžeme kdykoli a kdekoli. Mnoho lidí se modlí, teprve když si neví rady. 
Modlit se však můžeme i tehdy, když prožijeme něco krásného. Když se ráno 
probudíme, je to důvod k vděčnosti. Když usedáme kobědu, děkujeme tomu, kdo se o 
nás stále stará. Když večer usínáme, je dobrá příležitost odevzdat uplynulý den s jeho 
radostmi i těžkostmi Pánu Bohu. Když se modlíme, je to jedna z mála chvil v životě, 
kdy můžeme být zcela otevření. V modlitbě nemá smysl si na nic hrát. Bůh o nás ví 
všechno. A přece nám naslouchá. Když se člověk modlí, nalézá pochopení a sílu, které 
mu chybí.

2. A co ostatní náboženství?

Všem náboženstvím je společné hledání smyslu života. Pomocí mýtů a obřadů se lidé 
pokoušejí proniknout k tajemství světa a Boží existence. Odpověď hledají v přírodě, 
lidském svědomí, dějinách nebo různých meditačních technikách. Křesťané věří, že 
jejich víra není výsledkem lidského hledání a přemýšlení, ale Božího zájmu o člověka. 
Ježíš nás přesvědčil, že Bůh je jiný než naše představy o něm. Křesťanství a jiná 
náboženství mohou v řadě případů mluvit podobnou řečí. Na to je možné navázat a 
vzájemně spolupracovat. Pouze v křesťanství je však zřetelně vyjádřeno, že důvodem 
našeho života je Boží láska. Nikde jinde neuslyšíme, že se Bůh obětoval pro člověka a 
miluje všechny lidi bez rozdílu.

Podle katechetické příručky ČCE připravil
Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci červnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58):

10. 6. od 17:00 h. - středeční biblická hodina
14. 6. od 10:30 h. - nedělní bohoslužby
28. 6. od 10:30 h. - nedělní bohoslužby
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Vzpomínka

Zhasly oči, které vždy s láskou na nás hledívaly ...
4.června vzpomeneme již pátého výročí, kdy nás náhle opustil milovaný tatínek a 
dědeček pan Jiří Burkoň, a 14.června vzpomeneme třetího přesmutného výročí, co nás 
navždy opustila drahá maminka, babička Věra Burkoňová.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Renata a vnoučata Leona a 
Honza

Čas plyne jak voda,
     zapomenout však nedá,
     i když nám ho osud vzal,
     v našich srdcích žije dál.
         

 

Dne 6.června uplyne 11 let od náhlého úmrtí pana Jaroslava Marčíka. Kdo jste ho znali a 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

     Rodina Marčíkova

Poděkování

Děkuji za milé a krásné blahopřání k mým narozeninám sestře 
Libuši Novákové a všem sestrám a bratrům TJ SOKOL.

     Hloušková Zdenka

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti, 
jmenovitě paní Matějkové a Jenčíkové, všem známým a přátelům a členům Sboru 
dobrovolných hasičů a Automotoklubu v Týništi nad Orlicí za milá blahopřání a dárky k 
mému životnímu jubileu.

Jaroslav Kopecký

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za přání, Sboru pro občanské záležitosti za 
dárek a květiny, které mi s přáním k mému životnímu jubileu předaly paní E.Křišťanová 
a paní Z.Sekyrová.

Marie Gurčíková

Nově zrekonstruované hřiště
Možná jste si již všimli nově zrekonstruovaného hřiště u mlýna. Je přístupné všem,  
limitem jeho využívání je pouze slušné chování jeho uživatelů a jeho životnost určí sami 
jeho návštěvníci svým chováním. Jako malý kluk, který na tomto sídlišti vyrůstal, jsem 
byl rád za každé hřišťátko nebo plácek, kde jsme si jako děti mohli hrát.
Dle mého názoru jsou podobná místa tím, co všeobecně ve většině měst chybí. Zřízení 
takovýchto míst pro volnočasové aktivity je poměrně finančně náročná záležitost. 
Přesto zde vidím zajímavý prostor pro jednu z budoucích aktivit města v oblasti sportu. 

Pavel Nadrchal, místostarosta
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Týnišťská bowlingová liga PaBL
V Týništi nad Orlicí v Bovlingovém centru pokračuje Bowlingová liga tříčlenných 
družstev. Přinášíme Vám aktuální výsledky po odehraném desátém dni.

Tabulky po 10. hracím dnu

Extraliga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  TURBO      13   51   6238  479,85 
2.  Budvar team      10   37   4893    489,30
3.  UFO      10   36,5   4572  457,20
4.  ORIN II      14   35,5   6268  447,71
5.  Divadlo team      12   35,5   5342  445,17
6.  ORIN I      12   33,5   5551  462,58
7.  S.N.H.      13   31,5   5536  425,85
8.  TIP Sport      12   20   4863  405,25
9.  LišáciTIP      11   18   4717  428,82
10.Hasiči      14   13,5   5496  392,57   
11.Iron Gas        9   13   3487  387,44
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Já jsem viděl na faře 
předběžnou studii tohoto 
záměru a přej i  Ivanu 
Havlíčkovi hodně trpělivosti 
a štěstí. Realizace tohoto 
projektu by přinesla městu a 
jeho občanům by mnoho. 
Prosím i případné sponzory, 
kteří si toto přečtou, aby se 
pozitivně zamysleli. Udělali 
by dobrou věc pro své děti i 
vnuky. Bohudík.

Jan Bohatý

Takhle krásně na svoji dobu vypadalo 
předsálí loutkového divadla.

A tady to všechno mělo začít. 
To byla dílna.



Vítáme na svět
Alena Guldánová
Vojtěch Uhlíř

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
96 let
Růžena Pavlíčková

85 let
Ladislav Vajgl
Miroslav Marek

80 let
Miroslav Černý
Anna Hrazánková
Václav Zemánek

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si ANO
Jiří Kamš a Lenka Ducká
Josef Šrámek a Vendula Lebedová

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Růžena Marečková (56)
František Kotyza (61)
Miroslava Voltová (89)
Marie Kotrbová (97)
Jana Buchalová (43)
Václav Zemánek (81)

Čest jejich památce!

 

6

Společenská kronika 1.liga - skupina A

Pořadí družstvo Počet her  Body Celkem Průměr

1.  Utržený vagón      12 41,5   3372  421,50 
2.  Kamarádi      12 38,5   3554    444,30
3.  TITANIC      12 37   3239  404,90
4.  T.K.T. Team      12 31   3206  400,80
5.  NASAY      12 30   3184  398,00
6.  Kluci z Moravy      12 26   2841  355,10
7.  REKY Team      12 23   3202  400,30
8.  Starci na chmelu     12 13   4395  439,50 

1.liga - skupina B

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  Laskonky 12 40   4925  410,40 
2.  Rychlé pípy 12 37,5   4783    398,60
3.  Kersko 12 36   4747  395,60
4.  Kopretiny 11 31,5   4156  377,80
5.  Swidirof Cub 12 31   4831  402,60
6.  Pívoprdi   9 28,5   3834  426,00
7.  Švédové 12 19   3932  327,70
8.  Maxíci  10 11,5   3548  295,70

Pořadí jednotlivců po 10. hracím dnu

Pořadí Hráč Družstvo Počet her Průměr

MUŽI
1.  Šatník Jrda Budwar team    10 177,20
2.  Richter Aleš ORIN II       14 173,60
3.  Sršeň Michal TURBO       13 172,20

ŽENY
1.  Černínová I. TITANIC   12 153,10
2.  Černínová K. TITANIC   12 143,90 
3.  Černínová M. TITANIC   12 143,60 

Libor Stolín
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CO-KDY-KDE
červen 2009

KONCERT

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

15.června (pondělí) Koncert při svíčkách 
Vystoupí žáci z oddělení Mgr. Jiřího Nováka a hosté.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

23.června (úterý)   Vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ ke Dni hudby 
pod taktovkou Antonína Závodního

                                Začátek v 18,00 hodin.
                                Divadelní sál kulturního domu.
                                Pořádají ZUŠ a Kulturní centrum.
                            

JINÉ AKCE

5. - 6.června           14.mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2009
(pátek, sobota)        Zveme Vás na největší kulturní akci našeho města. Během dvou 

dnů vystoupí  množství amatérských i profesionálních hudebních 
seskupení z celé České republiky, USA a Polska.

                               Začátky koncertů: pátek 5.6. v 18,00 hodin 
                                                           sobota 6.6. v 17,00 hodin
                               Tyršovo náměstí v Týništi nad Orlicí.
                               V případě nepříznivého počasí se program přesouvá na divadelní 

sál kulturního domu.

9.června (úterý)      „Kouzla tance“
                               Vystoupení žáků tanečního oboru místní ZUŠ v choreografii paní 

učitelky Nadi Polákové.
                               Začátky vystoupení: 8,00 a 10,00 hodin pro žáky ZŠ
                                                              17,30 hodin pro veřejnost
                               Divadelní sál kulturního domu.
                               Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 

PROGRAM MC Ratolest na měsíc ČERVEN

      Dopoledne Odpoledne
Po   9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
       9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h Němčina pro rodiče

17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče 
Út   9:30-11:30 h HERNA
       9:30–10:30 h TVOŘÍLCI
St    9:30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-18:00 h BARVIČKY 
     10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Čt   9:30–11:00 h 15:30-17:30 h DOVEDOVÉ
       HERNA pro nejmenší 17:00-18:00 h HERNA
       (1-18 měsíců)
Pá   9:30–11:00 h HERNA

Mimořádné akce v ČERVNU:
1.6. (Po) BESEDA na téma: Jak vychovávat děti a co je pro ně dobré! Hostem bude 

paní ředitelka ZŠ z Opočna Mgr. J. Hrnčířová. Začneme v 16:30 a vyslechneme 
si teoretické i praktické rady na dané téma + diskuse

4.6. (Čt) Společný výlet do Rychnova n. K. na BAMBIRIÁDU!
5.6. (Pá) VYSTOUPENÍ dětí z Mateřského centra Ratolest (Hejblíků a Rolničky) pro 

veřejnost + prezentace činnosti MC Ratolest, Spojovací sál  ZŠ, od 16:00 h.
8.6. (Po) BESEDA na téma: Grafomotorika u dětí! Od 17:00 h. s paní učitelkou 

Hamplovou.
11.6. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h.
11.6. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h – téma: Smaltované šperky
12. – 14.6. (Pá-Ne) Víkendový POBYT RODIN v Rokytnici v O.h., s programem 

pro děti i rodiče
17.6. (St) ZAHRADNÍ SLAVNOST – OLYMPIÁDA, od 16:00 h. na zahradě MC 

Ratolest
24.6. (St) Společný výlet na hrad POTŠTEJN 
               (soutěže, opékání, koupání v potoce, návštěva cukrárny)
25.6. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h – Téma: pedig

DĚTI, přijďte si pohrát na  ZAHRADU v MC Ratolest! 
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti, sklouznout se na nové skluzavce, …

 Pro RODIČE je připraveno posezení s možností občerstvení! 
Těšíme se na vás!

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

Kontakty: R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, 
J. Matušková – 737 740 019
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Milí čtenáři Zpravodaje,
od té doby, co spadly poslední vločky sněhu, zafoukal poslední mrazivý větřík a berla 
„mrazilka“ zastavila život v přírodě, neuběhlo ještě moc času, přesto nás ale sluníčko 
skoro každý den těší svou přítomností a dává nám možnost podnikat spoustu zajímavých 
věcí. 
Mezi ně patřila i naše první Zahradní slavnost v tomto roce. Zahrádku jsme po zimě 
uklidili, připravili pískoviště, houpačku i stolečky a mohli jsme společně oslavit „svátek 
čarodějnic“. Sešli jsme se ve středu 29.4. 2009 v 16 hodin na zahradě Mateřského centra, 
maminky napekly spoustu dobrot a ve stodole vše nachystaly na připravené stolečky.
Děti si oblékly všelijaké masky a obleky připomínající ty nejhroznější z nejhroznějších 
čarodějnic z místa i okolí. Zahradní slavnost byla zahájena loutkovým divadlem - 
pohádkou o „Perníkové chaloupce“. Po pohádce se děti rozprchly na připravené soutěže 
– malování čarodějnic, prolézání pavoučí sítí, vaření polévky z muchomůrek - … a
 dokonce jsme si mohli čarodějku i vyrobit 
ze slámy a látky. Všem se nám to moc 
líbilo, čarodějkami se to na zahradě jen 
hemžilo. Jedním bodem programu byla i 
volba té nejhezčí čarodějnice. Tu nebylo 
možné vyhodnotit, protože všechny  
čarodějky byly tak krásně škaredé, že 
nakonec dárečky s překvapením dostali 
všichni.  Na závěr jsme zapálili oheň a tu 
největší vyrobenou čarodějnici do něj 
hodili. Sedli jsme si dokolečka, zpívali, 
povídali a opékali donesené buřtíky. Všem 
nám moc chutnaly. Byla to taková moc 
dobrá tečka za našíim pěkně stráveným 
odpolednem. 
Těšíme se na další Zahradní slavnost s 
Mateřským centrem RATOLEST, těšíme se 
i na návštěvu dalších dětí a rodičů! Všichni 
jste srdečně zváni!

Eva Burdová
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Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např. ledničku, prač-
ku, žehličku, mixér, vrtačku, el. sekačku apod.) a chccete se s ním 
důstojně rozloučit, kolektivní systém ELEKTROWIN nabízí řešení.
Celkem 80 měst České republiky navštíví interaktivní recyklační
roadshow Zatočte s elektroodpadem”, při které budou mít občané

“
možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co
je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném
odběru. K tomu je připravena zábavná show spojená s kvízy a mož-
ností získat ceny. Každému, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič
k recyklaci, pak čeká odměna.

Projekt Zatočte s elektroodpadem” má za cíl motivovat občany
“

v aktivní recyklaci. Jeho program je vždy dopoledne zaměřen na
školní mládež a odpoledne na širokou veřejnost. Doplňkovou aktivi-
tou je pak celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množ-
stvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu.

6. Informace o slavnostním předávání plaket dárcům krve, které se uskuteční 11.5.2009 v 
Rychnově nad Kněžnou.

7. Informaci o daňových příjmech města za období od 1.1. do 30.4.2009.
8. Zápis z jednání sportovní komise ze dne 1.4.2009.
9. Informace o návštěvě obce Čierny Balog ve dnech 19. - 22.5.2009.

C) Ukládá
56/09

1. Projednat v ZM:
a) problematiku koeficientu daně z nemovitostí
b) návrh kupní smlouvy na úplatný převod plynárenského zařízení - 

Petrovice, Petrovičky (VČP NET, s.r.o., Hradec Králové)
c) volbu přísedících Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
d) záměr prodeje čp. 234

                        T: zasedání ZM 
                                    Odpovídá: Ing. Matička J.

                 2. Projednat záležitosti týkající se žádostí občanů bydlících v čp. 940 - 942.
                     T: 29.5.2009                                                 Odpovídá: Hejna Z.

             3. Uskutečnit jednání s firmou AUDISBUS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou ve 
věci MHD

                     T: 29.5.2009                                                Odpovídá: Ing. Matička J.

                 4. Zajistit posouzení stavebních prací při opravě střechy na tělocvičně U Dubu                                        
T: 22.5.2009                                                Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička                       Pavel Nadrchal
         starosta        místostarosta

4



     -2- Projednat v zastupitelstvu města žádost Obce Přepychy o koupi nepotřebné  
hasičské stříkačky

               T:  zasedání ZM                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
    -3- Svolat poradu vedoucích příspěvkových organizací za účelem projednání 

záležitostí týkajících se zpracování zřizovacích listin
                T:  11.5.2009                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
         -4-  Zařadit do úpravy rozpočtu zvýšení příspěvku o 24 tis. Kč pro Kulturní centrum 

Týniště nad Orlicí na pokrytí nákladů TZ
               T:  zasedání ZM                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
         -5-  Uskutečnit jednání s firmou AUDIS BUS ve věci MHD
               T:  11.5.2009                                      Odpovídá: Ing. Matička J.
        -6-  Provést stavební úpravy (nájezdy) u nově zřizované parkovací plochy v ulici E. 

Beneše
               T:  30.6.2009                                                Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička                                         Pavel Nadrchal
         starosta                                         místostarosta

U S N E S E N Í  č.   56 z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 
4.5.2009 

A) Schvaluje
1. Změnu dopravního značení v části města V Sítinách.
2. Změnu zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
3. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 2085/5, 2085/6, 2096/1, 2096/2, 

2098, 2132/1 o výměře 1,1383 ha v k.ú.  Týniště nad Orlicí pro Český rybářský svaz, 
MO Týniště nad Orlicí, za cenu 1.500 Kč ročně.

4. Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Týniště nad Orlicí za rok 
2008 v částce 140.484,91 Kč - do fondu odměn 1 Kč, do rezervního fondu 140.483,91 
Kč.

5. Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí za 
rok 2008 v částce 147.440,05 Kč - do fondu odměn 1 Kč, do rezervního fondu 
147.439,05 Kč.

6. Použití fondu rezerv příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí v částce 60.000 
Kč na zakoupení skříní do klubovny a společenské místnosti.

7. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MěBP Týniště nad Orlicí za rok 2008 v 
částce 414.515,65 Kč s tím, že do fondu odměn bude převedena 1 Kč, do rezervního 
fondu 14.727,61 Kč a částka 399.787,04 Kč bude vrácena na účet zřizovatele.

8. Rozpočtová opatření č. 6/2009 k 4.5.2009.
9. Umístění přístavku na nářadí o půdorysu 2,5 x 2,0 m pro manžele Homolkovy na 

pronajatém pozemku p.č. 2015/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
10. Výměnu bytu 1+1 v čp. 537, jehož uživatelkou je Koprnová Alice, za byt 1+1 v čp. 

786, který byl uvolněn (byt 1+1 v čp. 537 bude dán do prodeje).
11. Zrušení nařízení obce č. 2/2007, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta 

odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, s účinností k 31.5.2009.

B) Bere na vědomí
1. Informaci o problematice účetní uzávěrky příspěvkové organizace Městský bytový 

podnik Týniště nad Orlicí za rok 2008.
2. Informace o akci „Cyklokonference 2009“, která se uskuteční ve dnech 25.-30.5.2009.
3. Informaci o vydání propagačního CD Základní uměleckou školou Týniště nad Orlicí.
4. Zápis z jednání školské a kulturní komise ze dne 8.4.2009.
5. Informace o uzavření MŠ Město v období od 1.8.2009 do 31.8.2009.

3

V MŠ U Dubu se odměňovalo
Děti, které celý rok reprezentují školku a vystupují se sborečkem, dostaly za odměnu 
výlet do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Zde prožily dopoledne v tvořivé 
dílně a seznámily se s výtvarnými díly.
Na děti, které chodí pravidelně cvičit do tělocvičny, čekalo překvapení v dobrušském  
plaveckém bazénu. Zde se pod dohledem školené lektorky seznámily se základy plavání.
Učitelky MŠ U Dubu chtějí poděkovat rodičům za výbornou spolupráci. Tou umožnili 
svým dětem získat spoustu nových informací a prožít zážitky, na které budou rády 
vzpomínat.

N. Bártová
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U S N E S E N Í  č.   55 z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
konané dne 20.4.2009 

A) Schvaluje
1. Pronájem chodníku před čp. 96 (provozovna Cafekoloniál) pro Sedláčka M. za 

účelem venkovního občerstvení v období 1.5. - 30.9.2009 za cenu podle obecně 
2závazné vyhlášky o místním poplatku (6 m ).

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu Telefonica O  - výstavba 2

přístupové sítě Čechy, pracoviště Pardubice, za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav podzemního komunikačního vedení na pozemcích p.č. 2009/24, 2012/1, 
2015/55, 2017/3 v délce 125 bm za cenu 6.250 Kč (50 Kč/bm).

3. Změnu platového zařazení podle nařízení vlády č. 74/2009 Sb. ze dne 15.3.2009, 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, pro Gažiovou Jitku, Palána Rudolfa, Stolína Libora.

4. Uzavření smlouvy s firmou THT, s.r.o., Polička na dodávku cisternové automobilové 
stříkačky pro SDH Týniště nad Orlicí za cenu 4.283,9 tis. Kč (na základě výběrového 
řízení).

5. Rekonstrukci zahradního domku a dokončení oplocení s podmínkou uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 555/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Žeňku 
Petra, který zavazuje nájemce k uvedení pozemku do předešlého stavu při ukončení 
nájemní smlouvy s tím, že bude požádáno o vydání příslušného povolení stavby u 
Městského úřadu Týniště nad Orlicí - stavební úřad.

6. Umístění bazénu s podmínkou uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 
555/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Homolku Jiřího a Homolkovou Helenu, který 
zavazuje nájemce k uvedení pozemku do předešlého stavu při ukončení nájemní 
smlouvy s tím, že bude požádáno o vydání příslušného povolení stavby u Městského 
úřadu Týniště nad Orlicí - stavební úřad.

7. Ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a 
ve znění § 27 odst. 5, písmeno d) a dle ročního plánu nákladů a výnosů, příspěvkové 
organizace zřízené městem nabývají do svého vlastnictví veškerá běžná aktiva a 
drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, dlouhodobý majetek mimo 
nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití 
investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb.), případně investiční dotace 
investičního fondu. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený rozpočet 
příspěvkové organizace při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a 
úpravy rozpočtu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválené 
zřizovatelem v průběhu běžného roku nebo na základě finančního vypořádání. Tato 
opatření platí až do doby, než bude schválena upravená zřizovací listina.

B) Zamítá
1. Žádost Šimona Vladimíra o změnu vstupného do areálu kempu Písák.

C) Bere na vědomí
1. Odpověď na petici občanů části města STŘED.
2. Informaci o nabídce Rychnovského deníku k prezentaci Cesty městy.
3. Informaci k účasti na webovém portálu „czechy - latem“.
4. Informaci o změnách v představenstvu SBD Týniště nad Orlicí - Sítiny (novým 

předsedou se stal Radek Sehnoutka).
5. Žádost Havířové Jaroslavy ve věci výpovědi z nájmu bytu.
6. Informaci firmy Telefonica O  Praha o demontáži VTA ve Vrchlického ulici.2

D) Ukládá
55/09 -1-  Projednat v zastupitelstvu města žádost Sedláčka Michala o koupi pozemků 

na Podboří
2



                    Z městského úřadu
                                O Z N Á M E N Í

o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Týniště nad Orlicí podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu  a o změně některých zákonů, 

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 5.6.2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 6.6.2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
v okrsku č. 1
je místnost v MĚSTSKÉM ÚŘADU v Týništi nad Orlicí, č.p. 90,
pro voliče bydlící v části staré město a část města „Střed“,
(č.p. 948, 949, 950, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959)

v okrsku č. 2
je místnost v TĚLOCVIČNĚ U  DUBU v Týništi nad Orlicí, č.p. 936,
pro voliče bydlící v sídlišti U Dubu, včetně staré zástavby

v okrsku č. 3
je místnost v AREÁLU  CHOVATELŮ v Týništi nad Orlicí, č.p. 10,
pro voliče bydlící v části města Na Konci a část zástavby „Střed“,
(č.p. 943, 944, 945, 946, 947)

v okrsku č. 4
je místnost v závodě PIANA v ulici T.G.Masaryka v Týništi nad Orlicí, č.p. 297,
pro voliče bydlící v části „V Sítinách“ a část sídliště U Dubu
(č.p. 904, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 990, 991)

v okrsku č. 5
je místnost obecního domu v PETROVICÍCH, č.p. 49,
pro občany bydlící v Petrovicích

v okrsku č. 6
je místnost obecního domu v RAŠOVICÍCH, č.p. 28,
pro občany bydlící v Rašovicích

v okrsku č. 7
je místnost obecního domu v KŘIVICÍCH, č.p. 52,
pro občany bydlící v Křivicích

v okrsku č. 8
je místnost obecního domu ve ŠTĚPÁNOVSKU, č.p. 40
pro občany bydlící ve Štěpánovsku.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní 
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského 
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Týništi nad Orlicí 6.5.2009    Ing. Jaroslav Matička, starosta
1

Pozor, zde je změna 

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

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

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

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 680 výtisků
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