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Zábìr týniš�ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý 
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od 
Tužilova hospodáøství èp. 13 k silnici do Týništì n. O. a je vroubena alejí kaštanù, vznikla 
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název Na paštích”. Pásal se tu “
dobytek albrechtických hospodáøù. Èásti obecní louky v tìchto místech se øíkalo 
V proutnici” a byla osázena vrbovèím. To se používalo ke košíkáøským pracím.                                        “

Paž.

Uvedené pomístní názvy jsou pøevzaty z èlánku Františka Krba a Václava Lásky: 
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníèku Èapkova muzea v Týništi nad 
Orlicí è. 21 - 22  3 - 4 1973.



                             Z mìstského úøadu
                             

Již mnoho let jsou od mìst a obcí vznášeny pøipomínky k nedostateèné výši finanèních 
prostøedkù, které obce dostávají od státu k uspokojování svých potøeb spojených jak se 
zajiš�ováním provozu obce, tak s jejich investièním rozvojem.
Stát se sice snaží tyto problémy øešit, ale v tomto pøípadì zvolil postup jednoduchý, 
lidsky však pochopitelný. Novelou zákona è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
pøenesl odpovìdnost za zvýšení daní na obce samotné tím, že dal obecním 
zastupitelstvùm do ruky nástroj ke zvýšení daòových pøíjmù obcí zvýšením daní z 
nemovitostí. Jsou to totiž jediné danì, které jsou stoprocentním pøíjmem té obce, na 
jejímž území pøíslušná nemovitost leží.
Tato novela zákona mohla být poprvé uplatnìna v roce 2009 místní obecnì závaznou 
vyhláškou vydanou však nejpozdìji do 1.srpna 2008.
Jen velmi málo obecních zastupitelstev však našlo odvahu tento nástroj použít a zvýšit 
svým obèanùm tyto danì.
V souvislosti s hospodáøským propadem v roce 2009 a s tím souvisejícím propadem 
daòových pøíjmù již stát na nic neèekal a rozhodl zákonem è. 362/2009 Sb. o 
zdvojnásobení všech daní z nemovitostí s výjimkou zemìdìlské pùdy (vèetnì zahrad), 
lesní pùdy a rybníkù s intenzivním chovem ryb.
A jak to probíhalo u nás v Týništi nad Orlicí?
Po vyjití novely zákona o dani z nemovitostí v zák. è. 261/2007 Sb. jsme na tuto novelu 
zareagovali až s urèitým zpoždìním, až když jsme zjistili, že naše pùvodní obecnì 
závazná vyhláška øešící snižující koeficienty danì v místních èástech mìsta (Petrovice, 
Køivice, Rašovice a Štìpánovsko) je tímto zákonem zrušena. To by znamenalo, že daò z 
nemovitostí v obcích bude stejnì vysoká jako v Týništi nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo mìsta uznalo, že v tìchto místních èástech je rozsah 
služeb mìsta poskytovaných vlastníkùm tìchto nemovitostí nižší, rozhodlo o pøijetí 
nové vyhlášky, která by vrátila danì v tìchto místních èástech na pùvodní úroveò. 
Souèasnì však rozhodlo, že prozatím nevyužije možnosti zvýšit takto v obci 
diferencované danì plošnì zvyšujícím koeficientem (dle zákona je možno zvýšení 2 - 5 
násobné).
Tato obecnì závazná vyhláška byla pøijata až v záøí 2008. Proto nakonec ( i pøes 
ujiš�ování finanèního úøadu) nemohla vstoupit v platnost v roce 2009, ale zaèala platit 
až pro rok 2010.
V loòském roce, roce propadu daòových pøíjmù mìsta o více než 7 milionù korun, jsme 
se možností zvýšení daní z nemovitostí místním plošným koeficientem znovu zabývali, 
ale znovu jsme se z dùvodu složité situace mnoha rodin rozhodli této možnosti nevyužít.
V souèasné dobì jste již pøevážnì obdrželi od finanèních úøadù daòové pøedpisy danì z 
nemovitostí na rok 2010, které vycházejí ze zákona è. 338/1992 Sb., v platném znìní, a z 
Obecnì závazné vyhlášky mìsta Týništì nad Orlicí è. 4/2008.

     Jaroslav Matièka,
starosta
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Proè se daò z nemovitostí zvýšila?



U S N E S E N Í   è.   78
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 19.4.2010 

A) Schvaluje

1. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro ÈEZ 
Distribuce, a.s., Dìèín, spoèívajícího ve vedení zemní kabelové sítì NN v délce 9 

2m  na pozemku p.è. 1446/53 v k.ú. Týništì nad Orlicí za cenu 1.000 Kè vèetnì 
DPH.

2.Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro ÈEZ 
Distribuce, a.s., Dìèín, spoèívajícího ve vedení zemní kabelové sítì NN v délce 

238 m  na pozemcích p.è. 1728/1, 1728/3, 1728/4 v k.ú. Týništì nad Orlicí za cenu 
2.000 Kè vèetnì DPH.

23. Pronájem èásti pozemku p.è. 1597 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 240 m  pro 
2*** za cenu 2 Kè/m  roènì (zahrádka).

4. Pronájem èásti pozemkù p.è. 1596, 1597 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 285 
2 2m  pro *** za cenu 2 Kè/m  roènì (zahrádka).

5. Pøechod nájmu bytu 1+1 v èp. 786 na ***.
6. Uzavøení nájemní smlouvy na byt 4+1 v èp. 950 pro ***.
7. Smlouvu o zøízení práva odpovídajícího vìcnému bøemeni mezi Mìstem Týništì 

nad Orlicí jako oprávnìným a Mìstem Tøebechovice pod Orebem jako 
povinným, spoèívající ve vedení cyklostezky Petrovice n.O. - Tøebechovice p.O. 
na pozemku p.è. 649/1 v k.ú. Petrovice n.O. v délce 36 bìžných metrù za cenu 1 
Kè za bìžný metr roènì.

8. Smlouvu o zøízení práva odpovídajícího vìcnému bøemeni mezi Mìstem Týništì 
nad Orlicí jako oprávnìným a paní Franziskou Sternbergovou jako povinnou, 
spoèívající ve vedení cyklostezky Petrovice n.O. -  Tøebechovice p.O. na 
pozemcích p.è. 748/2, 749/2, 817/1, 862/2 v k.ú. Petrovice n.O. v délce 2381 
bìžných metrù za cenu 1 Kè za bìžný metr roènì.

9. Ceník úhrad za úkony poskytované v domì pro seniory, ceník úhrad za úkony v 
denním stacionáøi, ceník úhrad za úkony poskytované peèovatelskou službou pro 
pøíspìvkovou organizaci Geriatrické centrum Týništì nad Orlicí s platností od 
1.7.2010, podle pøíloh.

10. Provedení inventury nemovitostí (pozemky a budovy) v majetku Mìsta Týništì 
nad Orlicí.

211. Pronájem chodníku pøed domem èp. 96 v Komenského ulici o výmìøe 5 m  pro 
2*** za cenu 5 Kè za m  a den na období od 1.6.2010 do 1.9.2010  v pondìlí až 

pátek.
12. Rozpoètová opatøení è. 5 - 6/2010 k 19.4.2010.
13. Prodej vyøazeného laminátového dílu skluzavky pro *** za cenu 1.000 Kè 

vèetnì DPH.
14. Prodej nepotøebného materiálu ve správì JSDH Týništì nad Orlicí.

B) Bere na vìdomí
      1. Informace o daòových pøíjmech mìsta.

2. Záležitostí týkající se nabídky Deníku Rychnovska k propagaci mìsta.
3. Záležitosti týkající se ZŠ Týništì nad Orlicí.
4. Žádost Spoleèenství vlastníkù domu èp. 891 - 893 ve vìci odkupu pozemkù v 

okolí domu.
5. Sdìlení øeditele ZŠ Týništì nad Orlicí o øeditelském volnu dne 30.4.2010.
6. Záležitosti rozšíøení nájemní smlouvy na byt è. 8 v èp. 882.

2



C) Ukládá
78/10

1. Projednat na jednání zastupitelstva mìsta:
a) Pøevod majetku mìsta spoèívajícího ve vodojemu a èerpací stanici 

Køivice a èerpací stanici Rašovice do majetku DSO Køivina.
b) Poskytnutí finanèního pøíspìvku pro MŠ U Dubu v èástce 28.600 Kè na 

pokrytí zvýšených nákladù souvisejících s rozšíøením kapacity zaøízení.
c) Zámìr prodeje pozemku p.è. 436/1, 436/2, 436/3 v k.ú. Petrovice n.O.
d) Smìnu pozemku p.è. 2252/1 v k.ú. Týništì nad Orlicí.

           T: jednání ZM                                     Odpovídá: Ing. Matièka J.

Ing. Jaroslav Matièka        Pavel Nadrchal
          starosta        místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní.

U S N E S E N Í
z 21. zasedání Zastupitelstva mìsta Týništì nad Orlicí ze dne 3.5.2010 

A) Schvaluje
1. Smìnnou smlouvu se zøízením vìcného bøemene spoèívající ve smìnì pozemku 

2p.è. 2252/1 o výmìøe 3770 m  (k.ú. Týništì nad Orlicí), který je v majetku mìsta 
2Týništì nad Orlicí, za pozemek p.è. 2252/18 o výmìøe 1710 m , který je v majetku 

2***, a pozemek p.è. 2252/20 o výmìøe 1819 m , který je v majetku *** (oba 
pozemky v k.ú. Týništì nad Orlicí).

2. Smlouvu o uzavøení budoucí kupní smlouvy mezi Mìstem Týništì nad Orlicí a *** 
2na smìnìné pozemky p.è. 2252/18 a 2252/20 o celkové výmìøe 3529 m  za cenu 

2280 Kè/m . Tato sjednaná cena je platná za podmínky vybudování místní 
komunikace na pozemku p.è. 444/2 v k.ú. Týništì nad Orlicí kupujícím vèetnì 
jejího dopravního napojení na silnici I/11 s tím, že vlastní kupní smlouva musí být 
uzavøena nejpozdìji do 31.12.2015.

3. Rozpoètová opatøení èíslo 7 - 12/2010 k 3.5.2010.

Ing. Jaroslav Matièka,
          starosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní.
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Základní informace o sociálních sluzbách: 2. èást - 
pokraèování
3) Služby sociální prevence – 17 druhù a komu jsou urèeny:
1. Raná péèe
 je terénní pøípadnì i ambulantní služba urèená dìtem do 7 let se zdravotním postižením a 
jejich rodièùm, aby jim napomáhala zvládnout specifické potøeby spojené s vývojem 
dítìte.
2. Telefonická krizová pomoc
je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života èi zdraví, nebo jsou v 
obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálnì øešit vlastními silami. Jedná se 
pøedevším o provoz linek dùvìry a podobných telefonních služeb.
3.Tlumoènické služby
jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením za úèelem pomoci v 
komunikaci s okolím a pøi vyøizování osobních záležitostí. Jsou poskytovány obvykle 
jako terénní služba.
4. Azylové domy
jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepøíznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Jsou rùzného druhu, napø. azylové domy pro rodièe s dìtmi, azylové 
domy pro ženy, pro muže, pøípadnì i pro osoby mladší 18 let. Vedle poskytnutí ubytování 
je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede k vyøešení nepøíznivé sociální 
situace, a to pøedevším prostøednictvím sociální práce.
5. Domy na pùl cesty
jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobì ve školských 
zaøízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zaøízeních pro dìti a mládež a 
pro osoby, které byly propuštìny z výkonu trestu odnìtí svobody nebo ochranné léèby. 
Domy na pùl cesty mají tìmto lidem poskytnout podmínky pro úspìšný samostatný start 
do bìžného života.
6. Kontaktní centra
jsou obvykle ambulantní zaøízení urèená osobám ohroženým závislostí na návykových 
látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika spojená 
se zneužíváním návykových látek.
7. Krizová pomoc
je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba urèená osobám, které se pøechodnì 
nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto situaci v daném 
okamžiku øešit vlastními silami. Souèástí krizové pomoci je také poskytování pomoci 
obìtem domácího násilí. Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy èi ubytování nabízí 
pøedevším socioterapii a pomoc pøi vyøízení nezbytných osobních záležitostí.
8. Nízkoprahová denní centra
jsou urèena osobám bez pøístøeší a nabízejí pomoc se zajištìním osobní hygieny, 
zajištìním stravy a vyøízením nezbytných osobních záležitostí.
9. Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež
poskytují zejména ambulantní služby pro dìti a mládež ve vìku 6 až 26 let, které jsou 
ohroženy spoleèensky nežádoucími jevy (kriminalita, drogy, alkohol apod.). Cílem 
služby je zejména nabízet smysluplné využití volného èasu, pomoc v orientaci ve 
spoleèenském prostøedí a pomoc se zmìnou životního stylu, který je ohrožuje.
10. Noclehárny
nabízejí osobám bez pøístøeší možnost pøenocování a podmínky pro osobní hygienu.
11. Služby následné péèe
jsou urèeny osobám trpícím chronickým duševním onemocnìním nebo osobám 
závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léèbu. Jejich cílem je pomoc 
pøi zvládnutí bìžných životních podmínek a prevence „recidivy“.
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12. Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
 nabízejí rodinám s dìtmi pomoc se zvládnutím dopadù dlouhodobì krizové sociální 
situace rodiny nebo jejího èlena.
13. Sociálnì aktivizaèní služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory
nabízejí tìmto lidem pomoc pøi zvládnutí bìžných životních situací tak, aby nedošlo k 
jejich ohrožení sociálním vylouèením.
14. Sociálnì terapeutické dílny
jsou poskytovány osobám se sníženou sobìstaèností z dùvodu zdravotního postižení. 
Úèelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních 
návykù a dovedností prostøednictvím sociálnì pracovní terapie.
15. Terapeutické komunity
poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo i osoby s 
chronickým duševním onemocnìním s cílem zbavit se závislosti a vytvoøit dobré 
podmínky pro zaèlenìní do spoleènosti.
16. Terénní programy
jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým zpùsobem života nebo 
žijí v sociálnì vylouèených komunitách, a pomáhat jim v minimalizaci rizik spojených s 
tímto zpùsobem života a v zaèlenìní do spoleènosti.
17. Sociální rehabilitace
má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti, a to 
rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návykù potøebných pro 
samostatný život. Služba je urèena osobám se zdravotním postižením, ale také osobám, 
které jsou ohroženy sociálním vylouèením z jiného dùvodu, napøíklad etnické 
pøíslušnosti, chudoby, dlouhodobé nezamìstnanosti apod.

Odkaz na dostupné sociální a navazující služby na Kostelecku:

PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA - KOSTELEC  NAD  ORLICÍ
Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí
494 320 297, 494 323 258, 724 329 558
Kontakt:
Blanka Marešová – vedoucí peèovatelské služby
www.ps.kostelecno.cz
e-mail: dps.@muko.cz
Cíl služby:
Usilujeme o to, aby klient s naším pøispìním mohl žít v maximální možné míøe 
dùstojným, samostatným a aktivním životem. Naší snahou je poskytovat klientùm služby 
na profesionální úrovni, respektovat dùstojnost, právo na nezávislost, sebeurèení a 
soukromí klienta.

Centrum denních služeb - DOMOVINKA
Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí
Tel.è.: 494 323 258
Kontakt:
Blanka Marešová – vedoucí peèovatelské služby
www.ps.kostelecno.cz
e-mail: dps.@muko.cz
Cílem služby je:
Pomoci rodinì v péèi o seniora, obèana se zdravotním postižením nebo chronickým 
onemocnìním v dobì, kdy jsou ostatní èlenové rodiny v zamìstnání.
Poskytnout pomoc a podporu osamìlým seniorùm a  obèanùm se zdravotním postižením 
nebo chronickým onemocnìním.
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V rámci pobytu klienta v Domovince zajiš�ujeme podání jídla a pití, poskytujeme pomoc pøi 
úkonech osobní hygieny a dohled pøedevším nad pitným a lékovým režimem.

DOMOV  DÙCHODCÙ - BOROHRÁDEK
Rudé armády 1, Borohrádek 517 24
Tel.è. 494 381 234
Kontakt:
Mgr. Jindøich Vašíèek – øeditel domova dùchodcù
e-mail:  vasicek@ddborohradek.cz
web: www.ddborohradek.cz
Cílem služby:
Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou sobìstaènost zejména z 
dùvodu vìku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Rezidenèní 
služba je poskytována v sídle zaøízení.

Tyto informace podává sociální odbor MìÚ v Týništi n. O.
Zpracovala: Kovaøíèková Bìla-koordinátor plánování sociálních služeb Kostelec nad Orlicí
Èerpáno ze zdrojù MPSV.

Nabídka sluzeb Mìstského bytového podniku Týništì nad Orlicí
Mìstský bytový podnik nabízí provedení následujících prací:

! drobné instalatérské práce - výmìny a opravy WC, baterií, van, výmìny a montáž 
vodomìrù, èistìní odpadního potrubí, výmìny a opravy rozvodù teplé a studené vody, 
výmìnu a montáž elektrických bojlerù, výmìny a opravy uzavíracích ventilù teplé a 
studené vody, výmìny a opravy umyvadlových, vanových a døezových sifonù

! drobné opravy plynových spotøebièù, opravy plynových sporákù, plynových pøímotopù
Nabízené práce je možné objednat buï osobnì v kanceláøi Mìstského bytového podniku, 
Okružní 931, Týništì nad Orlicí nebo telefonicky na èísle 494 371 122.

Rudolf Palán,vedoucí MìBP 
Týništì nad Orlicí

LEVNÉ ODÌVY  
(DØÍVE PANÍ KACROVÁ)

V SITINÁCH 664 (BÝVALÝ AREÁL TESLA)
TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ 

OTEVØENO: PONDÌLÍ 14.30 - 17.00 HODIN 
                         ÚTERÝ      14.30 - 17.00 HODIN

KDYKOLIV DLE DOMLUVY 

DÁMSKÁ, DÌTSKÁ, PÁNSKÁ MÓDA 

TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU. 
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Zpívejme si!

Bylo obyèené úterní odpoledne 20. dubna 2010. Den, kdy se koná schùzka èlenù Klubu 
dùchodcù v Týništi n.O., jako vždy s kulturním zamìøením. Ale neuskuteènila se jako 
obyèejnì v prostorách našeho domeèku, nýbrž v Dìlnickém domì. V salonku se nás 
sešlo tolik, že jsme se tam sotva vešli. A nelitovali jsme.
Èekalo nás výborné jídlo, skvìlá obsluha. Jedlo se, zpívalo, besedovalo. Toto nevšední 
odpoledne nám zpøíjemnil i pan Dan Tomek z Hradce Králové, dlouholetý èlen našeho 
klubu, který už nìkolik let hrál v naší klubové kapele.
Tentokrát pøivezl z Hradce za pomoci èlenù své rodiny i malé varhany.
Je velká škoda, že náš orchestr již není úplný. Neúprosný zub èasu už neumožòuje 
nìkterým èlenùm orchestru hrát, i když tolik let vystupovali na našich klubových 
slavnostech.
Pan Tomek nám pøipravil spoustu pìkných písnièek našeho mládí. A tak jsme celé tøi 
hodiny zpívali, sice jsme už nìkdy neznali všechna slova písní, ale postupnì jsme si je 
vybavovali.
A proto - zpívejme si! Zpívejme si s dìtmi, zpívejme si se svými pøáteli, zpívejme si 
tøeba sami. Hned je èlovìku líp!

Škoda každého dne bez písnièky. 
J. Farská, 

Klub dùchodcù v Týništi nad Orlicí

Obèanské sdruzení VESELÝ VOZÍÈEK

Proè jsme založili obèanské sdružení VESELÝ VOZÍÈEK? V èervnu 2005 vystupoval 
tehdy 8letý Lukášek se svojí maminkou, bráškou a dalšími cestujícími z vlaku, který stál 
na zastávce. Bìhem vystupování Lukáška se tento vlak najednou rozjel a Lukášek pod 
nìj neš�astnì spadl. I pøes veškerou snahu lékaøù pøišel o obì dolní konèetiny.
Dnes je Lukášek již veselý, plný chuti do života. Nauèil se skvìle ovládat vozíèek a teï 
již pilnì trénuje chùzi na protézách a jde mu to velice dobøe. Od záøí zaène chodit do 3. 
tøídy mezi své bývalé spolužáky.
Lukášek si za svoji odhodlanost, vùli nevzdat se nepøíznivému osudu, bojovat, pilnì 
trénovat chùzi a další zaslouží nejenom náš obdiv a uznání, ale hlavnì také velkou 
pomoc jakýmkoliv zpùsobem. Proto jsme založili obèanské sdružení VESELÝ 
VOZÍÈEK, abychom mu pomohli usnadòovat jeho nelehký život až do dospìlosti, nebo 
až pokud to bude tøeba. Více o nás, našich cílech, aktivitách a všem dalším vèetnì 
obrázkù si mùžete prohlédnout na našich stránkách www.veselyvozicek.cz . Zde rovnìž 
naleznete i možnosti (pokud budete chtít) jak nám resp. Lukáškovi nìjak pomoci.
Kontakt: Obèanské sdružení VESELÝ VOZÍÈEK, Mandysova 1300, 500 12 Hradec 
Králové,
telefon: 495 262 176, 728 799 015, e-mail: veselyvozicek@seznam.cz. Èíslo úètu 
obèanského sdružení: 73856002/2700.

Dìkujeme všem za podporu a pomoc.
Ing. Miroslav Štìpják  (pøedseda obèanského sdružení a táta Lukáška) a Lukášek
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Spoleèenská kronika

Vítáme na svìt

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea

                              
 Hodnì štìstí, zdraví.

Øekli si ANO

Buïte jeden o druhého bohatší.

Lukáš Matuška
Matìj Peštuka
Viktorie Stoklasová
Kristýna Šotolová
Sára Provazníková
Erik Drábek
Tadeáš Poslušný
Natálie Šklíbová

97 let
Rùžena Pavlíèková

90 let
František Chaloupka

85 let
Vladimír Kain
Bohumila Ulrychová

80 let
Kvìtoslava Mazurová
Rùžena Plevová

Zdenìk Plašil a Lucie Doleèková
Martin Šotola a Jana Doležalová
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Rozlouèili jsme se
Jana Hrabìtová (55)
Zdeòka Štìrbová (81)
Jaroslav Kašpar (63)
Miloslava Sklenáøová (63)
Hana Zehetgruberová (78)
Vìra Kalvachová (83)
Rudolfína Kavuláková (78)
Blažena Jelínková (88)
Kvìtoslava Pospìchová (82)
Anna Hrazánková (81)
Jan Øehák (44)
Antonín Bohuslav (96)

Èest jejich památce!

Vzpomínka

Dne 6.èervna uplyne 12 let, kdy nás náhle opustil náš milovaný 
syn, manžel, otec a bratr Jaroslav Marèík.
Všichni, kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
                                                                                 Rodina Marèíkova

Dny plynou jako tiché øeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 13.kvìtna uplynulo 6 let od smrti naší maminky, babièky a prababièky paní Marie 
Mackové z Petrovic a 19.èervence to bude 15 let, co nás opustil její manžel a náš tatínek, 
dìdeèek a pradìdeèek pan František Macek.

Stále vzpomínají dcery Eva, Dáša a Maruška s rodinami

Zhasly oèi, které vždy s láskou na nás hledívaly ...

Dne 4.èervna vzpomeneme již šestého výroèí, kdy nás náhle bez slùvka rozlouèení 
opustil milovaný tatínek a dìdeèek pan Jiøí Burkoò, a 14.èervna vzpomeneme ètvrtého 
pøesmutného výroèí, co nás navždy opustila drahá maminka a babièka paní Vìra 
Burkoòová.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Renata a vnouèata Leona a Honza
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CO-KDY-KDE
èerven 2010

DIVADLO
18.èervna (pátek)  „Ó svìte“ 
 Závìreèné pøedstavení žákù literárnì-dramatického oboru 

týniš�ské ZUŠ.
 Zaèátek pøedstavení je v 16,30 hodin
 Divadelní sál kulturního domu.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

KONCERT
7.èervna(pondìlí) Absolventský koncert žákù hudebního oboru

spojený s výstavou prací žákù výtvarného oboru.
 Zaèátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

14.èervna(pondìlí) Absolventský koncert žákù ze tøídy Mgr. P. Plašila a  
Mgr. J. Nováka

Zaèátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

20.èervna(nedìle) Vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ ke Dni 
hudby pod taktovkou Antonína Závodního

                                 Zaèátek v 17,00 hodin.
                                Divadelní sál kulturního domu.
                                Poøádají ZUŠ a Kulturní centrum.

24.èervna(ètvrtek) Žákovský koncert žákù ze tøídy  Mgr. Jiøího Nováka
Zaèátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

                            
VÝSTAVY
 27.èervna(nedìle) PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbeže
                           Zaèátek v 6,00 hodin, ukonèení v 10,00 hodin.
                           Areál chovatelù Bobkárna.
                           Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.

JINÉ AKCE
5. - 6.èervna        15.týniš�ský swingový festival Jardy Marèíka 2010
                     Zveme Vás na nejvìtší kulturní akci našeho mìsta. Bìhem dvou dnù          

vystoupí množství amatérských i profesionálních hudebních 
seskupení z celé Èeské  republiky.

                           Zaèátky koncertù: pátek   4.6. v 18,00 hodin 
                                                        sobota 5.6. v 18,00 hodin
                           Tyršovo námìstí v Týništi nad Orlicí.
                     V pøípadì nepøíznivého poèasí se program pøesouvá na divadelní sál 

kulturního  domu.
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Mìsto Týništì nad Orlicí, Kuturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí, 
Základní umìlecká škola a Mladý týniš�ský big band zvou na 

15.  týniš�ský swingový festival Jardy Marèíka 2010

PROGRAM:
Pátek 4. èerven 2010, Tyršovo námìstí v 18.00 hodin, Týništì nad Orlicí
1. Big band ZUŠ Vysoké Mýto
2. Saxofonový kvartet ZUŠ Kostelec nad Orlicí
3. Jana Koubková Quartet
4. Mladý týniš�ský big band a hosté ... Loius Armstrong Revival,
    Martin Rùža, Zdeòka Veselková a další

Sobota 5. èerven 2010, Tyršovo námìstí v 18.00 hodin, Týništì nad Orlicí
1. Safari - ZUŠ Na Støezinì Hradec Králové           
2. Black Buøíòos – dixieland ZUŠ Týništì nad Orlicí       
3. Pavel J. Ryba &The Fish Men
4. TOP DREAM Company - Ondra Ruml, Vojta Dyk, Marta Balážová

Slovem provází: Jiøí Pavlík Zvuk: Leoš Nývlt, Ivan Franìk

Èarodìjnický rej v Ontárku
Posledního dubna èlenové SK Ontário Týništì uspoøádali v prostorech letní zahrádky 
Ontário baru Èarodìjnický rej. Pro dìti našich èlenù i široké veøejnosti byly 
pøichystány zajímavé soutìže s odmìnami a pro jejich tatínky a maminky bohaté 
obèerstvení. Došlo i na opékání buøtù, diskotéku a volbu nejhezèí èarodìjnice. Po 
zapálení malé, ale o to hezèí hranice jsme se vydali na lampiónový prùvod sídlištìm U 
dubu. Každý dìtský návštìvník si odnesl úèastnický list a malé koš�átko jako 
vzpomínku na tuto akci. Všem dìkujeme za úèast a pomoc pøi zajištìní zdárného 
prùbìhu akce a tìšíme se na další setkání u pøíležitosti dìtského dne, který probìhne v 
sobotu 29.5.2010 od 11,00 hodin na høišti u tìlocvièny U Dubu.
Osmého kvìtna se nìkteøí naši èlenové zúèastnili populárního dálkového pochodu Pøes 
tøi hrady. Pøes nepøízeò poèasí v dopoledních hodinách se pochod vydaøil.

Prezidentka èarodìjnické asociace
Dagmar Stodùlková
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Duchovní hledání
Zastavení na cestì

Cesty duchovního hledání v našem životì mohou být krátké i dlouhé, pøímé i klikaté.
Skuteèné cesty, po kterých chodíme nebo jezdíme èi projíždíme za prací i odpoèinkem, 
mohou být také strmé, krkolomné i nebezpeèné.Jsou mnohdy únavné a vyèerpávající. 
Tìch vyšlapaných èi vyježdìných, které nás vedou domù do bezpeèí, je mnohem ménì. 
My starší už víme o tìchto cestách dost. Jsme na nich opatrní, obezøetní, pøedvídáme a 
snažíme se neriskovat.
Mladá generace se po nich ale øítí s energií mládí, s pocitem volnosti a síly svého 
zdravého tìla. Jenomže silné není pouze mladé a vysportované tìlo. Silný bývá i stroj, 
na kterém uhánìjí vpøed! Jsou uchváceni øevem motoru a opojeni rychlostí stroje, na 
nìmž ujíždìjí ze zdánlivé všednosti každodenního života za dobrodružstvím života 
ještì nepoznaného, tajemného, lákavého. Ne všem se ale podaøí dojet.
Vèas zastavit je velké umìní života a ne jen pro motorkáøe! 
Jedno velké zastavení motorkáøù se konalo o sváteèní sobotì 8.kvìtna 2010 dopoledne 
na námìstí pøed kostelem sv. Mikuláše. Nìkolik desítek nablýskaných strojù stálo v 
øadách a trpìlivì èekalo na okamžik, kdy je jejich jezdci opìt nastartují! Ti se v hojném 
poètu zúèastnili mše v našem kostele a žehnání svých strojù. 

Místní faráø , Mgr.Ivan Havlíèek, je žehnal tìmito slovy:
„Dìkujeme ti , Bože, a chválíme tì za to,
že nás provázíš svou pomocí.
Ochraòuj všechny, kdo budou používat 
tohoto dopravního prostøedku!
Øidièùm dej postøeh, rozvahu i ohleduplnost,
a ti, kdo cestují, a� bezpeènì dosáhnou svého cíle.
A� jsme si na všech cestách vìdomi toho,
že ty jsi náš koneèný cíl,
k nìmuž všechno smìøuje.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.“

Duchovní  s í la  
tohoto žehnání 
(lat.benedictia) 
u p e v ò u j e  u  
vìøících motor-
káøù jejich nábo-
ženskou úctu a 
slouží také nám 
ostatním tím, že 
pomáhá plnit i 
další obecnì pros-
pìšné cíle.

Paž.

12



A zase pøišlo jaro k nám
Po dlouhé tuhé zimì teï s velkou radostí uvítáme nové jaro. Rádi pobýváme v pøírodì, 
pozorujeme, jak se vše zelená a kvete.
Takovou velkou pøíležitost mìli obèané našeho mìsta 30.4. a 1.5. 2010, kdy Kulturní 
centrum mìsta Týništì n.O. spolu s motorestem Roubenka uspoøádaly májové oslavy. 
Prostor kolem Roubenky se krásnì zelená, poskytuje dostatek místa k rùzným aktivitám. V 
pátek i v sobotu lidé z našeho mìsta i okolí ve velkém, èi spíše velmi, velmi velkém poètu 
využili program k pobavení, setkání s pøáteli. Rodiny s dìtmi tu trávily èas v radostné 
pohodì. A právì to velké množství dìtí využívající rùzné aktivity mì velmi pøíznivì 
oslovilo. Dìti se v pátek zúèastnily soutìže o Miss èarodìjnici. Ta obdržela koštì pøímo od 
Harry Potera a vsedla na èarodìjnický trùn. Mohly také zdarma využívat trampolínu, 
skluzavky a podobné atrakce. Èlenové divadelní skupiny TEMNO si s dìtmi hráli a 
poøádali pro nì soutìže se sladkou odmìnou. Soukromý jezdecký klub zdarma dìti povozil 
na koních. Model klub z Rychnova nad Knìžnou pøedvádìl modely osobních automobilù 
na dálkové ovládání. Rodiny mohly u malých ohníèkù opékat donesené uzeniny, èi si 
mohly zakoupit ve stáncích obèerstvení. Opeèené kýty mìly vynikající chu�. V pátek veèer 
byla zapálená velká vatra, která i s èarodìjnicí na vrcholku hranice symbolicky odehnala 
vše zlé.. Také rùzné kapely zpøíjemòovaly pøíjemné posezení. (Divoká karta, Ulánbátar, 
TOMY, Trumf - country rock - vynikající špièkové kapely východních Èech.) Vystoupení 
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Èeskobratrská církev evangelická
                                DOBRÝ DEN

Každé ráno dostávám darem nový den, budou v nìm rùže, bude v 
nìm trní, já vím. Každý veèer poznávám, jak byl naplnìn. Byly v nìm 
rùže, bylo v nìm trní a já si o nìm s tebou vyprávím. Já vím, ty dny i s 
rùžemi i s trním, já vím, že sám je nikdy nenaplním, jen tvá láska, ta 
naplòuje každý den.

Dobrý den!  Zdravím zøetelnì a nahlas a vcházím do obchùdku s potravinami. Doufám, že 
si pozdravu paní prodavaèka koneènì všimne. A odpoví, tøeba se usmìje. Ale nedaøí se to. A 
tak si koupím pár housek a kefírové mléko a opìt zøetelnì a nahlas popøeju – Na shledanou. 
Ale zdá se, že paní za pultem o další shledání se mnou nestojí.
Kde je chyba? Na její nebo na mé stranì?Dìlám si zásluhu z toho, že já zdravím, a ona ne. A 
chci, aby ona byla stejnì dobrá, jako já a proè, hernajs, není?! A tak ji trochu povýšenì 
vychovávám. Nahlas a zøetelnì zdravím. Ale proè to dìlám? Pøece neøíkám dobrý den z 
výchovných dùvodù. Zdravím proto, že jí pøeji dobrý den!
Už bych mìl vìdìt, že na svìtì je dobøe tehdy, když ze sebe vydáváme víc, než je obvyklé. 
Nìkdo jde a uklidí nepoøádek, nìkdo udìlá první krok smíøení, podá pomocnou ruku, 
osloví druhého, zastane se ponižovaného. Nìkdo se zvedne a pøiloží na oheò, jiný umyje 
nádobí. Dobøe se žije tam, kde je takových lidí hodnì. Tam nìco vzniká, tam se nìco rodí, 
kde je hojnost této investice – vydat ze sebe víc, než je obvyklé. Ale špatnì se žije tam, kde z 
toho udìlám trpkou povinnost. Kde nahlas a zøetelnì zdravím v nadìji, že druhého takto 
vychovávám. Uklízím nádobí a  naschvál tøískám s hrníèky, aby bylo jasné, jak jsem dobrý 
a jak trpím.
Pøíštì paní prodavaèku zase pozdravím. Ale jen proto, že chci a že jí pøeji pìkný den. A ona 
a� s tím svobodnì naloží, jak umí.
Pøeji dobrý den!

Z knihy: Pøeji pìkný den od D. Ženatého pøipravil Jaroslav Matuška
Srdeènì zveme v kvìtnu do modlitebny (ul. V. Opatrného 58):
13.6. od 10:30 h - bohoslužby s nedìlní školou
16.6. od 17:00 h - støedeèní biblická hodina
27.6. od 10:30 h - bohoslužby s nedìlní školou



mažoretek z 
potìšilo diváky. I taneèní skupina Rosegirls z DDM Sluníèko zpøíjemnila chvíle 
sváteèní. Naše týniš�ská skupina hasièù pøijela s hasièskou technikou, ukázala zpùsoby 
ochrany pøed požárem, pøedstavila nový nádherný Mercedes a výbornì øízený rozhovor 
Libora Stolína (vrchního poøadatele) s hlavním hasièem Lukášem Drozdíkem velmi 
zaujal svou informací. V sobotu ráno se èást programu odehrála v budovì divadla 
(pøedpovìï deštì). Dechovka ZUŠ velmi zaujala, tradiènì velmi potìšila. Dechová 
kapela Valanka z Dobrušky rovnìž potìšila posluchaèe. V divadle ještì vystoupily dìti z 
Mateøské školy Mìsto i U Dubu a svými øíkadly, písnièkami a pohybem velmi obohatily 
program a pøinesly radostnou náladu, která snad ovlivnila poèasí, a tak odpolední krásný 
program se již odehrával venku u Roubenky. Bylo veselo, kapely vyhrávaly, lidé si 
povídali, dìti si hrály a bylo nám pøíjemnì, bylo nám dobøe. Celý program vyvrcholil 
ohòostrojem. Je tøeba pochválit všechny, kteøí se podíleli na organizaci dvou krásných 
dnù, které umožnily mladým, starým, rodinám s dìtmi, Týniš�ským i pøespolním prožít 
pøíjemné oddechové chvíle. Nejvìtší podìkování za zajištìní a organizaci nároèného 
dvoudenního maratonu patøí panu Liboru Stolínovi. 
Tak za rok zase u Roubenky na vidìnou.

Mgr. Libuše Nováková
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Kostelce nad Orlicí se setkalo s velkým ohlasem. 56 krásných dívek 

Vítìzné
Miss èarodìjnice



Oslavy 1. máje okresu Rychnov nad Knìznou poøádané v 
Týništi nad Orlicí.

Mùžeme se pochlubit, že prvomájové manifestace v Týništi nad Orlicí mají už svou 
20letou tradici. Poprvé v roce 1990 jsme zaèínali velice skromnì – v mìstském parku, 
místo øeènické tribuny vlek od auta a  úèast kolem 30 lidí. Pozdìji jsme pronajali vhodné 
prostory v areálu místních chovatelù. 
Rychnovský okres poøádal do roku 1989 prvomájové oslavy v amfiteátru pøírodního 
divadla v Èastolovicích. 

První máj roku 2010 jsme pøipravovali s jedinou obavou – aby vyšlo poèasí. To nás ale 
hned ráno pìknì potrápilo, protože pøi pøíchodu prvních organizátorù se celý pronajatý 
areál topil ve vodì a ještì nám padala i na hlavu. Naštìstí to netrvalo dlouho, po 8. hodinì 
se mraky protrhaly a nám spadl kámen ze srdce.
Zaèala hrát hudební skupina Standy Vlèka a pøicházeli první návštìvníci. Hned u 
vchodu dostali na pøivítanou ke vstupence také bonbon pro dobrou náladu. 
Rozbìhl se stánkový prodej rùzných dobrot, ale protože je jaro a jsme národ zahrádkáøù, 
tak i sadby do zahrádek a dalších užiteèných vìcí. 

Mezi návštìvníky rovnìž vyrazili prodejci rulièkových losù naší tomboly. A že bylo co 
vyhrát – od radiopøijímaèe, pøes dorty, klobásy, rùznou keramiku, knihy, perníky a 
spousty dalších cen.

Dospìlé diváky potìšilo roztanèené mládí, dìti si zase mohly zasoutìžit v rùzných 
disciplinách v dìtském koutku. Tam byl velký nápor na poøadatele, a jak se vyjádøil 
jeden z nich, sotva staèili nafukovat balónky, lovení v rybníku bylo stále obsazené, 
stejnì tak stoly, u kterých se malovalo, kolo štìstí se ani nezastavilo a obsazené byly i 
všechny další atrakce. Na odmìnách za soutìže se nakonec rozdaly všechny laskominy.

Tak za rok zase na shledanou.
Marie Ondráèková
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Týništì nad Orlicí - 9. kvìten 2010 

Ano, v tento den jsme si i v Týništi nad Orlicí pøipomnìli, že uplynulo 65 let od ukonèení 
2. svìtové války. Zatím mezi námi ještì žijí pamìtníci té doby. Pamatují dny války a 
pamatují dny, kdy koneènì pøišlo osvobození.  Oni mìli to štìstí, že pøežili, ale ještì v 
posledních dnech roku 1945 pøibývaly pomníèky. Proto každý rok chodíme na místní 
høbitov poklonit se k pomníku seržanta Nikolajeva Andrejevièe Žukova, zastavujeme se 
u pamìtní desky Vendelína Opatrného, který padl v posledních dnech války na Dukle, 
vzpomínáme na ty, které fašisté umuèili v koncentraèních táborech, nebo je popravovali 
za pomoc partyzánùm. 

Èest jejich památce.
Marie Ondráèková

Vzpomínková akce na Sutých bøezích

V nedìli 9.kvìtna 2010 se za krásného jarního poèasí konala pod záštitou TOP 09 v 
prostorech bývalého tábora na Sutých bøezích pietní akce, kde si úèastníci pøipomnìli 
65.výroèí ukonèení II.svìtové války a položením kvìtin u kamenného pomníku uctili 
památku na stateèné èeskoslovenské piloty, kteøí za nás v této válce položili život. Mezi 
pøítomnými byli  veteráni II. a III. odboje, za TOP 09 kandidáti do Poslanecké snìmovny 
ÈR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a doc. Ing. Jiøí Oliva Ph.D., starosta Týništì nad Orlicí 
Ing. Jaroslav Matièka, starosta Albrechtic Jaromír Kratìna a další významní hosté. Pìkné 
poèasí a pøíjemné prostøedí, jehož atmosféru doplòovala hudba Antonína Závodního, 
pøilákaly na Suté bøehy zhruba stovku návštìvníkù.

kol
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Vztyèení vlajky 
mladými skauty

Hosté s kvìtinami                                                                              

Položení kvìtin u památníku



Nìco ze Spolku pøátel mìsta  Týništì nad Orlicí, o.s.                                

Voda je zivot
Voda znamená život a její význam pro èlovìka a pøírodu je spjat s 
celou existencí naší planety. Starost o dobrou pitnou vodu, kterou 
mìli už naši dávní pøedkové, neustává ani dnes a nevyhne se ani 
budoucím generacím.
Zdá se to nepravdìpodobné, že tøeba i Týništì, obklopené kdysi 
mnoha rybníky napájenými struhou Albou a stojící na bøehu øeky 
Orlice, nebylo tìchto starostí ušetøeno.

Bývaly doby, kdy studny vyhloubené u nìkterých domkù svou pramenitou vodou staèily 
zásobit všechno obyvatelstvo obce. Spotøeba nebyla tenkrát tak veliká, a i když se pøi 
nové zástavbì mnohde narušily a zneèistily prameny, postaèila studna obecní. Taková 
stála i na týniš�ském námìstí. Úèty zachované z konce tøicetileté války dokazují, že byla 
znovu novì vyzdìna a opatøena vìdry. V pozdìjších záznamech obecních vydání z roku 
1650 je uvedeno, že byla vybavena døevìným roubením a potom i rumpálem, døevìným 
kolem a dvìma vìdry. 
Studny u chalup však nedávaly vždy vodu chutnou a nezávadnou a jejich užívání bylo 
závislé i na sousedských vztazích, které ani tehdy nebývaly nìkdy zrovna nejlepší. Proto 
si v roce 1708 obec postavila další studnu, která však byla urèena jen pro radnici. Vodu z 
ní mohl ještì èerpat šenkýø z obecní hospody pro sebe a formany, kteøí se zde stavovali a 
nocovali. 
Nìkdy kolem roku 1740 mìlo už Týništì i vodovod, který ovšem také obyèejní obèané 
nemohli využívat. Poøídila jej vrchnost. Jeho døevìné potrubí vedlo od nádrže vykopané 
u horního (Ko�anova) mlýna podél ulice Na Stavì (dnes TGM) až do panského dvora 
(dnes firma Sklotex), kde voda vytékala do veliké kádì stojící uprostøed nádvoøí. 
Odboèka prvního týniš�ského vodovodu vedla pøes námìstí a zásobovala vodou jenom 
faru, v té dobì novì postavenou (zbytky tìchto døevìných trub byly odkryty pøi 
provádìní prací spojených s hloubkovou kanalizací na námìstí v šedesátých letech). 
Když v roce 1791 znovu obèané žádali o napojení pøívodu vody do kašny, kterou chtìli 
zøídit na námìstí, byl opìt tento jejich požadavek vrchností zamítnut. 
Nezbývalo než èekat. Jenomže to èekání trvalo dalších více než sto tøicet let, když i 
plánované zachycení pramenù od Svìtlé z roku 1910 zùstalo jenom marným a 
nenaplnìným pøáním. Teprve v letech 1925 – 1928 se mìsto doèkalo vodovodní sítì se 
zdrojem vynikající vody z panské obory.

Vodní zdroj v oboøe 1925      Stavba vodárenské vìže 1926          Vìž ještì bez hodin 1928
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Došlo k výstavbì vodojemu, který v té dobì zabezpeèil pohodlnou dodávku pro více než 
tøítisícové mìsto. V prùbìhu nìkolika dalších desítek let se poèet obyvatel zdvojnásobil a s 
ním pochopitelnì vzrostl i požadavek na množství pitné vody. Za zmínku stojí zprovoznìní 
malé kašny s vodotryskem na námìstí v prùbìhu roku 1975. V roce 1979 bylo rozhodnuto, 
že pitná voda pro celou aglomeraci bude získávána z pramenù na nedaleké Køivinì. Velkou 
investièní akcí byla v následujících letech vybudována èerpací stanice nad Køivicemi a 
dálkový vodovod, který slouží potøebám obyvatel mìsta dosud. Roku 2002 byla na 
vodárenské vìži restaurována fasáda a v roce 2008 ukonèil vodojem svoji bezmála 
osmdesátiletou funkci 37 metrù vysokého a 250 metrù krychlových velkého zásobníku 
pitné vody. Èást mìsta je nadále tlakovì pøipojeno na køivinskou vodu a èást  je zásobena 
tzv. èernoblatskou vodou z pùvodních pramenù v oboøe nedaleko mateøské školky U Dubu.
(Nìkterá fakta jsou použita z historického èlánku pana Ladislava Švarce)

A tímto konèím povídání o pitné vodì v Týništi a vrátím se k vodárenské vìži, která díky 
své jedineènosti v mnoha smìrech (pøedevším historií, dominancí a technickou památkou) 
pøivedla poèátkem roku skupinu lidí ze Spolku pøátel mìsta Týništì nad Orlicí k myšlence 
udìlat v jejím pùsobivém interiéru muzejní expozici. Spolek svojí èinností chce navázat na 
badatelské, historické a expozièní práce pøed tøiceti lety zaniklého Èapkova újezdního 
muzea, jehož èlenové se obdivuhodnì ve skromných podmínkách zasloužili nejen 
sbìratelsky, ale i písemnì o popsání mnoha kapitol z historie mìsta. Výsledky jejich 
dlouholeté práce však díky vládnímu rozhodnutí o centralizaci muzeí z roku 1980 skonèily 
v dnešní dobì již na rùzných místech zemì podle své kategorie (spisy, mince, 
archeologické nálezy atd.). Pár Týniš�ákù, nadšencù místní historie, se sešlo právì v 
obèanském sdružení Spolek pøátel mìsta, který si jako jeden ze svých hlavních úkolù vytkl 
postupné navrácení alespoò èásti na položky velmi bohatého depozitáøe zaniklého muzea 
(na spodní fotografii je ukázka z výstavy Èapkova muzea v kvìtnu 1968).

A právì pro tyto mìstské dìjinné 
klenoty si spolek smluvnì zapùjèil od 
Dobrovolného svazku obcí Køivina 
budovu è.p. 155 – vodárenskou vìž, ve 
které již tøetím mìsícem probíhají 
pøípravné práce ke zpøístupnìní vìže 
veøejnosti, která ji do této chvíle z 
hlediska bezpeènosti (zásobník pitné 
vody) nemohla v jejích útrobách 
spatøit. Dnem otevøení bude sobota 
19. èervna 2010 v 9.00 hodin (o 
detailech celého programu bude 
veøejnost ještì informována na 
plakátech, na webu mìsta

 www.tyniste.cz  nebo na portálu spolku www.muzeum-tyniste.cz) . Letopoèet 2010 v sobì 
ukrývá hned nìkolik výroèí. Ve spojitosti s vìží je to 80 let od její dostavby. Letos to bude 
70 let co bylo Ing. Aloisem Èapkem založeno újezdní muzeum, a bude to též 30 let, co toto 
muzeum zaniklo. 
Návštìvníci si budou moci v zatím surových nerekonstruovaných prostorech prohlídnout 
expozici vìnovanou historii vodárny i rozvodu pitné vody pro mìsto. Nenechte si tuto 
pøíležitost ujít, uvidíte celou øadu nádherných fotografií i zajímavých pøedmìtù a artefaktù. 
Ochoz vìže zatím není možné z dùvodu nároèných bezpeènostních pøedpisù i z hlediska 
technického øešení v letošním roce pro zájemce otevøít. Po skonèení této výstavy, která je 
plánována v prùbìhu víkendù do konce záøí, se vnitøní prostory vìže opìt uzavøou. 
Vzhledem k další vizi úpravy vnitøního uspoøádání expozic do budoucna probíhají složitá
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jednání o dotacích ze strukturálních fondù na nìkolika úrovních. Pakliže tato jednání 
vyústí v pøedpokládaný pozitivní výsledek, budou moci návštìvníci zhlédnout již v 
pøíštím roce (roce 650.výroèí první zmínky o mìstì) mnohem vìtší a uspoøádanìjší 
tématické výstavy. 
Je to pro nás, èleny spolku i další pøíznivce a sponzory, hodnì zavazující poèin, který 
mìstu Týništi nad Orlicí vrátí muzeum, o které bylo díky neuváženým rozhodnutím z 
minulosti pøipraveno. Vìøím, že se mezi vámi obèany i podnikatelskými subjekty 
najdou další, které tento záslužný projekt zaujme a kteøí se pokusí pøispìt nejen 
finanènì, ale i prací, popø. darováním historických pøedmìtù.
Na tomto místì bych rád pøipomnìl motto knihy Týništì nad Orlicí – mìsto v lesích. 
Historia magistra vitae (Dìjiny jsou uèitelkou života). Ano je to opravdu tak, kdo 
nepoznal øádnì minulost, nemùže ani øádnì chápat souèasné dìní. Ale mnì slova 
filosofa do úst nepatøí, já bych chtìl pouze øíci, že vìøím, že se zase myšlenka 
muzejnictví v Týništi zakoøení a èasem se jí ujmou i mladší, kteøí se již dnes mezi nás 
hlásí, za což jim znovu touto cestou dìkuji.

No a na úplný závìr použiji èást textu z výše jmenované knihy, který se týká právì 
vodárenské vìže.
… v letech l925- l928  byl jako souèást mìstského vodovodního øadu vybudován 
vodojem, který hned potom obyvatelé mìsteèka obecnì nazvali „vodárenskou vìží“ a 
který se stal po kostelu druhou dominantou panoramatu našeho mìsta.
Nejvhodnìjším prostorem pro stavbu se jevil pozemek mezi umìlým náhonem Alby, 
železnièní tratí a ulicí Na Stavì, který v rozloze 665 sáhù prodal mìstu pan Fáborský za 
6.000  korun. Pozemky pro pøívodní potrubí uvolnil sternbergský velkostatek v 
Èastolovicích, a tak první etapa výstavby vodovodu podle projektu Ing. Jaroslava 
Matièky z Prahy mohla být zahájena u vodního zdroje v panské oboøe 27.dubna  l925.
Celkové náklady èinily 2 mil. 689 tisíc korun, z toho sama stavba vodárenské vìže 
vèetnì trvanlivé fasády a vìžních hodin obnášela èástku l mil. 809 tisíc korun. Provedla 
ji stavební akciová spoleènost KRESS z Prahy. Do celkových nákladù byla také 
zahrnuta pøípojka pro železnièní stanici k napájení parních lokomotiv.
Stavba  se oproti pùvodnímu rozpoètu znaènì prodražila z dùvodù betonové pilotáže 
základù v pískovém podloží a zesílení betonové desky pod skeletem vìže. V pøízemní 
èásti byl zøízen prostor pro dva obchùdky, jeden z nich byl pozdìji uvolnìn pro 
trafostanici..
Koneènì l5.srpna l926 o týniš�ské pouti poprvé tekla voda mìstským vodovodem
z ještì však kompletnì nedokonèené vodárenské vìže. Ta byla definitivnì vèetnì 
osazení hodinami dobudována na jaøe roku 1928.
Pro ètenáøe Zpravodaje napsal, upravil a historickými fotografiemi ze svého archivu 
opatøil Libor Koldinský – pøedseda Spolku pøátel mìsta Týništì nad Orlicí
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      19.6.2010 v 9.30 hod (sobota) –

SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ PROSTOR VODÁRENSKÉ 
VÌZE PRO VEØEJNOST. 

Ve vìži bude ke zhlédnutí expozice vìnovaná historii vodárenské vìže a vodì 
pro mìsto Týništì. Vodárna se otevírá veøejnosti jako místo, kde bude v 

následující dobì tvoøeno místní muzeum jako pokraèování zaniklého Èapkova 
újezdního muzea.

Akci poøádá obèanské sdružení Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí.
Dobovou atmosféru doplní špièková hudba našeho úspìšného týniš�ského 

dixilendu BLACK BUØIÒOS. K dispozici bude stánek s obèerstvením.
Pøijïte si prohlédnout prostory, do kterých dosud nebylo možno veøejnosti 

umožnit pøístup.
Tìšíme se na vaši návštìvu.

POZNÁMKA NA OKRAJ – OD  KARLA JANEÈKA

Dùležitou souèástí naší pøítomnosti je vzdìlávací systém, protože právì ve školách se 
utváøí budoucnost. Péèí o rozvoj vzdìlávacího systému zlepšujeme  šanci pro uplatnìní 
budoucích generací. Právì v letošním roce uplyne 60 let od otevøení prvního školního 
areálu naší základní školy. To, že vybudování základní školy nebylo tehdy jednoduchou 
záležitostí, osvìdèuje fakt, že zámìr výstavby naší školy pocházel již z roku 1938. Píše 
se rok 2010 a my se mùžeme v našem mìstì pochlubit základní školou, základní 
umìleckou školou  a dvìma „mateøinkami“. Rozvíjejme i nadále školský systém v 
Týništi a buïme hrdí, že zde pracují tvoøiví a schopní lidé. Dùkazem je množství 
školních i mimoškolních aktivit, které zapojují žáky do souèasného dìní. Naše základka 
se tak pyšní pøívlastkem „škola  ekologického zamìøení“, tamní žáci úspìšnì 
reprezentují mìsto v rámci atletických závodù èi turnajù v kopané a košíkové. 

Také Královéhradecký kraj nezapomíná na rozvoj vzdìlávacích a pedagogických 
aktivit. Pøíkladem je výzva k pøedkládání projektových žádostí do Operaèního 
programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2. Celková alokace 
pro tuto výzvu èiní 80 milionù korun. 

Finanèní podpora je poskytována za úèelem rozvoje nabídky dalšího vzdìlávání a na 
podporu vzdìlávání pedagogù, lektorù, øídících a organizaèních pracovníkù škol a 
dalších vzdìlávacích a poradenských støedisek. O finance se mohou ucházet školy, 
nestátní neziskové organizace, vzdìlávací instituce a další subjekty, které splní 
požadavky dané výzvou. 

Pokud budu moci podpoøit rozvoj vzdìlávacího systému v Týništi, uèiním tak velmi 
rád s vìdomím toho, že poøád bude platit pøísloví moudrého Euripída: „V dìtech 

žijeme dál“. 

Ing. Karel Janeèek – èlen zastupitelstva Královéhradeckého kraje
email: janecek@kr-kralovehradecky.cz
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DS Jirásek opìt na scénì Klicperova divadla 
v Hradci Králové

Stalo se skuteèností. Týniš�ští ochotníci si zahráli na krajské scénì Klicperova divadla 
v Hradci Králové. A nìkteøí už podruhé. Pøed dvìma lety se podaøilo prorazit s 
operetkou Milonì Èepelky Pavouèek pro štìstí”. Tentokrát se hrou Jaroslava Vostrého “
a Jiøího Menzela Tøi v tom”. Uskuteènit pøedstavení na krajské scénì je v souèasnosti 

“spojeno s umìním vyjednávat, s rizikem a odvahou. A povedlo se již podruhé.
Premiéra hry Tøi v tom” byla v Týništi na podzim loòského roku a mnoho Týniš�ákù “
hru vidìlo. Proè takový úspìch i v Hradci Králové? Rejža” Honza Bohatý je zkušený 

“
režisér a super ochotník. Jeho zámìr s realizací známé hry mu vyšel dokonale. 
Nepøedvádìt nenormálnosti, neudivovat, nepouèovat, nešokovat. Pobavit diváka 
laskavým humorem, daným textem, hereckými výkony v pestrých dobových 
kostýmech a reálnou scénou. Marie Šmídová, asistentka režie, starostlivá a peèlivá, 
zkušení ochotníci a hlavnì ti noví mladí” i na krajské scénì pøedvedli, jak se dá také 

“
dìlat ochotnické divadlo. Trochu jiná forma než je moderní, ale z mnoha repríz a 
diváckých ohlasù je zøejmé, že o takovou formu divadla je velký zájem. A dát 
dohromady a pøipravit úspìšné ochotnické pøedstavení není v dnešní uspìchané dobì 
jednoduché. To potvrdí nejen režisér, ale jistì každý z mnohaèetného ansámblu. Pokud 
dnes nìjaký volný èas zbývá, je moderní využít ho na další pøivydìlávání korunek, ale 
chodit na zkoušky, nauèit se hromadu textu, skloubit všechna Já dnes nemùžu” tak, “
aby se soubor vùbec sešel, je velké umìní. A jedinou odmìnou je pocit, že se 
pøedstavení povedlo a na krajské scénì byl úspìch mimoøádný. Dlouhotrvající potlesk,  
mnohokrát opona nahoru a dolù” a hlavnì - spokojení diváci.

“
A tak stojí za to ocitovat nìkteré výroky napø. zamìstnancù hradeckého divadlo: To 

“
vám závidíme, tolik vstupenek se kolikrát neprodá ani na naše divadla”, Tolik 

“
dìkovaèek a takový potlesk tady dlouho nepamatujeme”. A reakce divákù? Takhle 

“
jsme se dlouho nepobavili”, to byl hezkej veèer, dìkujeme, atd. .........
Pøed dvìma lety se na Pavouèka” podaøilo vyprodat celý hlavní sál Klicperova “
divadla, na Tøi v tom” byl vyprodán nejen hlavní sál, ale obsazen byl i balkon. A tak “
pøejme týniš�skému ochotnickému divadlu, a� vydrží. Není a nebude to jednoduché, na 
èinnost, která se dìlá zadarmo”, je tak nìjak èím dál míò èasu, ale a� je budoucnost 

“
tøeba taková, že Hradeèáci budou týniš�ský ochotnický divadelní soubor Jirásek chtít 
vidìt na jevišti krajského divadla ještì èastìji.

O. Trumha
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Snìhová kalamita 2010 - kalamita století

Neobvykle dlouhá a na sníh vydatná zima je sice již nìjaký èas za námi, bohužel škody, 
které napáchala v lesích obhospodaøovaných Lesním družstvem Vysoké Chvojno s.r.o., 
jsou stále viditelné a nezmizí ani v prùbìhu roku. Poèátek zimy 2009 až 2010 
nenaznaèoval žádnou výjimeènou a dlouhou zimu a ani pøedpovìdi poèasí 
nesignalizovaly nìjakou ojedinìlou situaci. Ještì prodej vánoèních kaprù se odehrál na 
blátì a první mrazíky pøišly až po „Štìpánu“. První snìhové vloèky zaèaly padat 8. 1. 
2010 a pøíval snìhu bez pøestání pokraèoval i následující dny (sobota a nedìle). Sníh 
zùstal nabalen v korunách stromù, zejména borovic, a v nedìli 10. 1. 2010 ho bylo již pøes 
30 cm. Stromy se pod jeho tíhou ohýbaly, ale ještì se nic nedìlo. Zlom nastal v nedìli 
kolem poledne, kdy se dostavila obleva a do již dosti tìžkého snìhu zaèalo pršet. V tuto 
dobu jsem se nacházel v lese v místní èásti pod Altánem na hranici katastrù obcí Nová Ves 
a Pobìžovice. To již se ozývaly rány praskajících stromù a pozdì odpoledne již byly 
neprùjezdné všechny cesty vedoucí k Nové Vsi. Jediná úniková trasa pøes „Studenou 
vodu“ se dala s obtížemi projet a na silnicích Borohrádek-Vysoké Chvojno a Vysoké 
Chvojno-Týništì n.O. uvolòovali cestu silnièáøi s mechanizací. Následující dny mokrý 
sníh zmrzl a znovu zaèalo snìžit. A tak ve tøetím lednovém týdnu dosáhla výška snìhové 
pokrývky až 75 cm. V tuto dobu bylo na Holicku daleko více snìhu než v horských 
støediscích zimních sportù. Tento stav ochromil lesní výrobu natolik, že jsme ve firmì 
museli radikálnì øešit zamìstnanost dìlníkù. Technický personál se i v obtížné situaci 
vìnoval zejména odvozu døevní hmoty vytìžené na konci roku 2009. Odhad škod a výše 
kalamity nebyl možný, a tak jsme se o následcích snìhové nadílky jen dohadovali. První 
kroky ke stanovení množství poškozených stromù byly možné až ve druhé polovinì 
února a v této dobì se také pøistoupilo ke zpracování kalamity. Vzhledem k 
nebezpeènosti situace byl již v poèátku kalamitní situace vyhlášen zákaz vstupu do lesa 
až do 31. 3 2010, tedy na nejdelší možnou dobu. Pøi zpracování kalamity jsme rovnìž 
volili technologie co nejbezpeènìjší pro pracovníky. Snìhová pokrývka personálu 
znaènì ztìžovala vyhledávání a vyznaèování poškozených stromù a k tomuto úèelu jsme 
využili i nìkteré pìstební dìlníky, lesníky v dùchodu a studenty lesnické školy. V pátek 5. 
3.2010 byl na našem majetku aktuálnì uspoøádán semináø týkající se snìhové kalamity, 
jehož se zúèastnilo cca 100 lesnických odborníkù vèetnì zástupcù krajù Pardubice a 
Hradec Králové. Cílem semináøe bylo seznámit úèastníky se skuteèným stavem a 
zejména hledat cestu k øešení vzniklé situace s návrhem opatøení pro budoucnost 
poškozených borových porostù. Ani v této dobì se úèastníci exkurze nemohli dostat ke 
všem pøipraveným ukázkám v terénu pøes neustále vysokou snìhovou pokrývku. Pøi 
vyhodnocení semináøe bylo konstatováno, že obdobná kalamita takového druhu není 
zaznamenána v lesnických análech v období sto let zpìt. V této dobì jsme již odhadovali 

3škodu na našem majetku ve výši 30-40 tisíc m  døevní hmoty s následným vznikem asi 40 
ha holin zejména v mladých borových porostech do 40 let vìku. V souèasné dobì máme 

3již zpracováno pøes 30 tisíc m  kalamitní hmoty, a to zejména pomocí harvestorových 
technologií, pøièemž v jednom období v našich lesích pracovalo až 7 harvestorových 
uzlù. Práce probíhaly i v noci, nebo� blížící se jaro a nebezpeèí znehodnocení borového 
døeva nás silnì popohánìlo. Další komplikace nastaly v prùbìhu jara, které je oproti 
minulým létùm neobvykle deštivé, a tak pøi zpracování a zejména dopravì kalamitního 
døíví dochází ke znaènému poškození lesních cest. Sanace tìchto škod bude stát další 
obrovské náklady nejen v roce letošním, ale i v letech budoucích. Koneèné zpracování 
silnìjšího døeva, které se dá ještì dobøe zpenìžit, odhaduji na mìsíc èervenec 2010, ale 
škody v mladých porostech budeme napravovat zøejmì ještì poèátkem pøíštího roku. Pøi 
zpracování slabších porostù a rozptýlené døevní hmoty využíváme též zájmu obèanù o 
samovýroby palivového døeva. Organizace samovýrob pøináší na naše lesníky další
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velkou èasovou zátìž a tímto prosím spoluobèany o pochopení pøi vyøizování jejich 
zájmu. Velké potíže nám též zpùsobuje skuteènost, že po uzavøení pily v Borohrádku 
neexistuje v ÈR døevaøský subjekt, který by se specializoval na zpracování borové 
pilaøské kulatiny a dokázal tuto komoditu zaplatit v evropsky srovnatelných cenách. 
Naše døevo tedy konèí velkou mìrou v zahranièí, a to zejména ve SRN, kam odesíláme 
každý týden celé vlaky borového døeva. Mírnì pøíznivou skuteèností je, že oproti jiným 
letùm cena borové kulatiny ve II.Q 2010 se mírnì navýšila. Vzhledem však k již 
popsaným škodám na lesní dopravní síti je to však jen malá náplast. 
Vážení návštìvníci lesa, vzhledem k tomu, že likvidace následkù snìhové kalamity 
není ještì zdaleka u konce, žádám vás jménem Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. 
o zvýšenou opatrnost pøi pobytu v lese a prosím, abyste respektovali pøípadné pokyny 
lesního personálu s vìdomím, že se jedná o vaši bezpeènost. Minimálnì po dobu 
jednoho roku budete mít možnost vidìt následky pøírodní katastrofy, která nás postihla, 
a to ve formì ponièených cest, vysokého množství tìžebních odpadù, místy 
mechanizací poškozených stromù a další negativní jevy, které vždy provázejí 
zpracování takto rozsáhlé kalamity. Mìjte tedy trpìlivost a mohu vám slíbit, že naše 
firma uèiní vše, abychom stav lesa vrátili zpìt do stavu, který panoval pøed zimou 2010. 
Neobvykle vysoká výše tìžby bude mít negativní dopad na ekonomiku firmy v 
budoucích letech a zejména máme velké obavy o budoucnost poškozených porostù, 
které jsou velmi proøídlé, nestabilní a náchylné na další poškození vìtrem èi snìhem. 
Snad budeme mít v následujících letech více štìstí, které je pro hospodaøení v pøírodì 
velmi potøebné. 

                                                                              Radomír Charvát
                                                                             lesmistr – jednatel

                                                            Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.

Ve Vysokém Chvojnì dne 12.5.2010

Zprávy z knihovny
Pøedstavujeme Mìstskou knihovnu v Opoènì

Mìstská veøejná knihovna v Opoènì byla poprvé otevøena v roce 1902. Jako v jiných 
mìstech vznikla z Mìš�anské besedy a Živnostenské ètenáøské besedy. Knihovna 
vlastní pozoruhodný dokument: seznam knih z roku 1928, který obsahoval 2 000 knih. 
Od roku 1962 pracovala v knihovnì první profesionální knihovnice paní Jana 
Vacinová. Knihovna vystøídala za dobu své existence mnoho prostor. Od roku 1994  
sídlí v zámeckém parku v budovì palmového skleníku, ve zdìné èásti oranžérie. Do 
budovy se dostanete vchodem z Nádražní ulice hned vedle Kupkova námìstí. 
V roce 2007 byla knihovna rekonstruována a nyní zde najdete v prvním patøe oddìlení 
pro dìti  /otevøeno v pondìlí a ve støedu/  a v pøízemí dospìlé oddìlení /otevøeno v 
pondìlí a ve ètvrtek/. Mìstská knihovna má plnì automatizovaný provoz s programem 
Clavius a ètenáøùm je k dispozici 5 poèítaèových jednotek. Protože se jedná o základní 
veøejnou knihovnu s univerzálním fondem povìøenou regionální funkcí, poskytuje 
služby také sedmi obecním knihovnám: Králova Lhota, Oèelice, Mokré, Pøepychy, 
Semechnice, Skršice- poboèka Èeského Meziøíèí a Záhornice. Zøizovatelem je mìsto 
Opoèno. Jako ostatní knihovny poøádá mnoho akcí pro školy a veøejnost. Namátkou 
jmenujme jednu z mnoha akcí v minulém roce, a to køest knihy Pohádky ze zámeckého 
parku místní autorky Boženy Tymichové. 
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Pro ètenáøe, kteøí preferují ètení knih na webu, knihovna upozoròuje na novinku, že na 
adrese www.opocno.cz/knihovna v záložce  e-knihovna pøedkládá možnost ve formátu 
Adobe PDF  ètení a stahování všech dìl Karla Èapka a Boženy Nìmcové. Elektronické 
knihy jsou novou možností jak pro studenty, tak pro ostatní zájemce z øad veøejnosti.
Kontaktní údaje:
Mìstská knihovna
Kupkovo nám.142
Tel. 494 668369
e-mail: knihovna.opocno@seznam.cz
Vedoucí knihovny: ing.Radka Mecnarová

V Opoènì však nenaleznete pouze mìstskou knihovnu, ale ještì významnou knihovnu 
odbornou. Jedná se o knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodáøství a myslivosti, 
výzkumné stanice Opoèno.
Vznik knihovny se datuje rokem 1951, kdy byla v Opoènì založena výzkumná stanice. 
Knihovna shromažïuje literaturu z oboru pìstování lesa. Úkolem knihovny je 
poskytovat informaèní a knihovnické služby všem výzkumným pracovníkùm, a to nejen 
stanice Opoèno, ale i praktickým lesníkùm, studentùm, pedagogùm v daném oboru, ale i 
ostatní veøejnosti. Veškerý fond naleznete v on-line katalogu na stránkách knihovny. 
Jedná se o knihy a èasopisy vydávané v ÈR a vybrané tituly i ze zahranièí, disertace 
pracovníkù stanice, výzkumné práce atd. Materiály pak mùžete studovat pøi osobní 
návštìvì knihovny / je zapotøebí se telefonicky domluvit/. Pokud si potøebujete nìjaký 
materiál odnést, je vám poskytnuta  reprografická služba v souladu se zákonem o 
autorských právech. V knihovnì funguje také meziknihovní výpùjèní služba, pro ostatní 
knihovny také mezinárodní výpùjèní služba.Vedoucí knihovny je Mgr. Jitka Souèková a 
zøizovatelem je Výzkumný ústav lesního hospodáøství a myslivosti, v.v.i se sídlem  
Strnady.

Knižní tipy pro Vás:

SCHREIER,P.: Pøíbìhy z dìjin našich drah. Kapitoly z historie èeských železnic 
do roku 1918
Kniha na mnoha unikátních ilustracích a fotografiích pøedstavuje proces zrodu prvních 
železnièních tratí na našem území. Autor nás zasvìtí do tajù politiky na císaøském dvoøe, 
která dráhy posunovala z rukou státních do soukromých a naopak. Podobnou situaci 
øešíme  v dnešní dobì. V publikaci dostanete i odpovìï na otázku, proè tratì byly 
postaveny tam, kde jsou, a ne tam, kde bychom si to pøáli my jako uživatelé.

KOLÁÈKOVÁ,Y. a kol.: Èeská filharmonie 100 plus 10 
Publikace mapuje historii Æeské filharmonie od jejího založení v roce 1896 až po 
souèasnost. Podrobnì se seznámíte s portréty dirigentù a šéfdirigentù, kteøí øídili bohatý 
repertoár a jeho promìnu s dobou. Autoøi nezapomínají ani na nespoèet zahranièních 
zájezdù. Vše je doplnìno bohatou fotodokumentací. 

MASSON, J.M.: Kocour, který pozoroval lidi
Proslulý autor  knih o emocionálním životì zvíøat  /Když sloni pláèou, Psi v lásce nikdy 
nelžou- naleznete je také v naší knihovnì/ zaujme ve své knize nejen milovníky koèek. 
Jedná se o kouzelný pøíbìh o první koèce domácí, který je zároveò alegorií o víøe, 
pøátelství a moudrosti.

Více na www. knihovnatyniste.cz
Vìra Bouzková
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Pozvánka na výstavu:

Mìstská knihovna v Týništi n.Orl. zve srdeènì všechny zájemce na výstavu

Mìstská knihovna v Týništi nad Orlicí
Vás srdeènì zve

na putovní výstavu loutek

Potulná pohádková 
zemì

31. kvìtna 2010  -  13. èervna 2010.
Výstavu mùžete navštívit každý den od pondìlí 

do pátku dopoledne 
a odpoledne

ve výpùjèních hodinách knihovny.
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o týniš�ském obèanu, letci Aloisi Vašátkovi.

Zahájení výstavy probìhne ve výstavním sále Mìstské knihovny 
ve støedu 16. èervna v 16 hodin.

paní Vítìzslavy Klimtové



Alois
Alois je jméno jakoby z dobrodružného historického románu. Vzniklo ze staré podoby 
jména Ludvík, které ve francouzštinì znìlo „Lowis“ nebo „Lois“. Bylo èastým jménem 
francouzských vojevùdcù, bojujících v raném  støedovìku s Maury a Saracény, jak se 
tehdy mezi køes�any øíkalo všem muslimùm v oblasti kolem Støedozemního moøe. Ve 
francouzském povìdomí bylo jménem hrdinským a váženým. Pro muslimské bojovníky 
se pøi støetnutích s Francouzi stalo jméno „Lois“ jakýmsi zástupným jménem pro 
oznaèení francouzských nepøátel vùbec. Bylo to asi tak, jako byl za II. svìtové války 
vojáky wehrmachtu oznaèován každý Rus jménem Ivan. Fritz (ev. Fricek) bylo zase 
oznaèením každého Nìmce vojáky spojencù.
Saracéni pøidávali pøed jméno Lois navíc arabský èlen „al“, nìco podobného jako v 
angliètinì „the“ èi v nìmèinì „der“. Pøesnìjší je však spíše anglické „this“ a nìmecké 
„dieser“. Èesky to je „ten, tenhle“. O jakémkoliv Francouzovi prostì øíkali: „Ten Lois“ a 
dodávali napø. „mi zabil kamaráda“. Na druhé stranì pøi váleèných støetnutích se 
Saracény Francouzi nepøímo pøejímali èást islámské kultury Maurù a v osobních 
støetnutích muž proti muži si dokonce osvojovali i mnohé z jejich výrazù. A tak i jméno 
„AL+Lois“ vešlo do francouzštiny. Jeho vznik je velmi originální a ve výsledku je 
jménem pøipodobòovacím, což pro nìj mìlo svérázné nomenologické dùsledky. 
Potenciál jména  je znaènì oslaben. Vstupuje do nìj i zvláštní pøízvuk sebepodceòování.
Jméno mìlo tedy velkou oblibu ve francouzštinì a stalo se èastým jménem králù, avšak 
prapùvodnì je to jméno staronìmecké. Znìlo „Hlutwig“ a znamená „slavný bojem“. 
Èesky je to Ludvík, francouzsky Lovis, Lois, novodobý tvar je Lousi. Ve Francii to bylo 
jméno velmi vznešené, prestižní, používané králi a bylo èímsi „až pøíliš“ pro bìžného 
èlovìka.
Proto byla podporována snaha ukáznìných rodièù toto jméno nedávat. Ti si byli vìdomi 
svého spoleèensky nižšího postavení i toho, že jméno Ludvík je pro nì vysoko a že na nìj 
pro své dítì nedosáhnou. Tìm muselo staèit „á la“. Pùvodní arabské Al+lois bylo 
pøijatelné i pro církev. Brzy bylo latinizováno do podoby Aloisius.
Jméno Alois se specifikovalo jako jméno pøedznamenávající snahu o nìco, jakousi 
skrytou touhu, ale  málo bojovnou a sebejistou. Energie jména vede k jisté úrovni, která 
není pøíliš vysoká, leè zajiš�uje urèité spoleèenské uznání, mírný status a také mírný 
standart. Jméno Alois jako by pøedurèovalo k úrovni, kterou my v Èesku známe z úsloví 
„ malá, ale naše“.
Rodièe chtìjí tímto jménem také uchránit svého potomka pøed sebeznièujícím životním 
tryskem.
Když bude Alois chtít víc, podivuhodná zvláštnost jeho jména mu to lehce umožní. Ani 
nomenologie mu nebude bránit. Jednoduše škrtne arabské „Al-“ ve svém jménì, otevøe 
se plnì nomenologii Ludvíka, Louise, Loise, èi dokonce Hlutwiga, a stane se „slavným 
bojem“. Jinak øeèeno, pùjde do toho. 
Jmeniny má u nás Alois i Aloisie 21. èervna.
Jméno Alois bylo ve výètu tìch nejrozšíøenìjších, nejznámìjších nebo nejzajímavìjších 
jmen pro tentokrát jménem posledním. Bìhem minulých mìsícù jsem vás seznámila s 
nomenologickým výkladem osmi mužských jmen (Karel, František, Jan, Jiøí, Martin, 
Josef, Jaroslav, Vladimír) a pìti ženských jmen (Anna, Helena, Marie, Jitka, Veronika).
Mnohé z vás jsem tak možná poprvé pøimìla k zamyšlení nad významem, dùležitostí a 
silou právì toho vašeho jména, které vám do jisté míry pøedurèuje celý život. Zavedla 
jsem vás zpátky do dìtství, k rodièùm, kteøí vám jméno dali. A také jsem vám poodhalila 
nìco málo z tajemství disciplíny zvané nomenologie, která kdysi dávno patøila k 
základnímu vìdomí lidstva a která byla ve 20. století v øadì evropských zemí a v USA 
vzkøíšena ze zapomenutí na základì dnešních vìdeckých poznatkù. Ústøední myšlenkou 
nomenologie je, že rodné èi køestní jméno není náhodné a bezvýznamné, že je nìèím, co 
usmìròuje váš vývoj, pøedurèuje vaše možnosti i životní osudy.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména, Centa 2005 pøipravila Paž.
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DÍLNY

Úterý 15. 6. úterní PEDIG
od 17.30 hod.

Pletení košíèkù s pevným dnem,
 vyplétaným dnem nebo cokoliv jinéhoJ.
Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email),

kapacita dílny je 10 lidièek, pøihlášení 
mají pøednost J. 

Cena podle spotøebovaného
materiálu + 20,- Kè.

Støeda 16. 6. úterní PEDIG
od 17.30 hod.

Pletení košíèkù s pevným dnem,
 vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J.
Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email),

kapacita dílny je 10 lidièek, pøihlášení 
mají pøednost J. 

Cena podle spotøebovaného
materiálu + 20,- Kè.

AKCE

Støeda 2. 6.         
LETNÍ TÁBORY
INFORMAÈNÍ 
SCHÙZKY  RODIÈÙ 

17.30 - LT POTŠTEJN
18.00 - VŠECHNY PØÍMÌSTSKÉ              

TÁBORY     
            (Èmelda, Puèmeloud, Indiáni)
18.30 - MINIVOLEJBAL a     

VOLEJBAL

Sobota 5. 6.         POHÁDKOVÝ 
LES
Tradièní akce pro celé rodiny. 
Procházka dopoledním lesem, kde na 
vás èekají pohádkové postavièky s 
drobnými úkoly. 
Urèitì se i pro vás najde nìco dobrého! 
Start mezi 9 – 10.30 u MŠ Dub, 
startovné 20,- Kè.

Ppondìlí 7. 6.            16. 00 hod. 
INFO SCHÙZKA RODIÈÙ 
k LT TANEÈNÍ ØÍÈKY

Støeda 9. 6.    REGIONÁLNÍ KOLO 
soutìže dvojic 
INDIÁNSKÁ STEZKA

Víkend 11. – 13. 6.
II. HORSKÉ TVOØENÍÈKO 
Víkend pro dìti s rodièi na horské chatì 
v Rokytnici v O.h. 
V programu je rùzné výtvarné tvoøení, 
sportování nebo vlastní program. 
Informace a pøihlášky v DDM.

                                 ÈERVEN 
                        v DDM Sluníèko

ddmslunicko@seznam.cz
http://ddmslunicko.webnode.cz/
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V nedìli 9.5. se v Týništi nad Orlicí konal VELKÝ TURNAJ V MALÉ 
PØEHAZOVANÉ TROJIC. Na poøadatelství se podílely týniš�ské organizace pracující 
s volejbalovými dìtmi -  DDM, Sokol a SK. Na stadionu SK se sešlo celkem 24 družstev 
dívek i chlapcù ze 7 oddílù. V mladší kategorii hrály dìti z 1. a 2. tøíd, ve starší se utkali 
tøe�áci a ètvr�áci. Za krásného jarního poèasí, pøímo na objednávku, sehrálo každé 
družstvo hromadu zápasù nejdøíve ve skupinách a potom ve finálových bojích. Ceny a 
diplomy si odnesli úplnì všichni, poøadí prvních míst najdete níže. Podìkování patøí 
celému týmu rozhodèích a poøadatelù za organizaci, trenérùm za jejich celoroèní práci a 
divákùm, kterých bylo opravdu hodnì, za podporu. Turnaj urèitì nebyl poslední, 
poøadatelé se tìší po prázdninách na další. Výsledky - ml. kategorie: 1. VK AŠ Kvasiny 
A, 2. Náchod A, 3. Slavia Hradec Králové; st. kategorie: 1. Réma Rychnov A, 2. Sokol 
Tøebechovice, 3. Spartak Polièka A.

Eva Jenèíková
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Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106, 517 21 Týništì na Orlicí

IÈ: 26586746
http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na mìsíc LEDEN:
      
       Dopoledne Odpoledne  Veèer

Po  9:30-10:30 h HEJBLÍCI
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
 
Út  9:00-11:00 h 
      HERNA pro nejmenší
      (0 – 18 mìsícù)

St  9.30-10.30h ROLNIÈKA
     9:30-11:30h HERNA

Èt Mimoøádné akce:                20:00–22:00 h
     Knihovna: 17.6. 2010                          VEÈERNÍ DÍLNY:

                                    3.6. 2010
                                  17.6. 2010

Pá  9:30–11:30 h HERNA 16:00-18:00 h NEZNÁLEK
      s programem „Tvoøílci“ 1x za mìsíc, èerven: 18.6. 2010

16:00–17:00 h PASTELKY 

16:00-18:00 h HERNA 
+ kavárnièka pro rodièe
+ beseda a Zahradní slavnost

16:00-17:45 h BARVIÈKY
16:00-18:00 h HERNA

Mimoøádné akce v ÈERVNU:
2.6. (St) Støedeèní BESEDA s hostem o PRVNÍ POMOCI, od 16:30 h.
               Pro dìti bude otevøena herna a zahrada.

   3.6. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: vypichované vìnce
9.6. (St) Dopravnì-sportovní Zahradní slavnost v MC Ratolest, od 16:00 h

12.6. (So) Víkendové cvièení pro ženy (sestava pí. L. Mojžíšové),  
                 od 9 do 16 h, pøihlášky na tel. 737 083 812 L.Ba�ková
17.6. (Èt) Pohádkové ètení a tvoøení v KNIHOVNÌ, od 9:30 h 
17.6. (Èt) Veèerní dílna pro rodièe, téma: pejsci z froté ponožky
18.6. (Pá) Neználek - 16:00-18:00 h 
                 (hrajeme a uèíme se stolní hry pro malé i velké)
Plánujeme:
- Návštìvu stacionáøe v Hradci Králové
- Vystoupení dìtí z kroužkù (Hejblíci a Rolnièka)
- Víkendový pobyt rodin

DÌTI, pøijïte si pohrát na ZAHRADU v MC Ratolest!
Mùžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti,

sklouznout se na nové skluzavce, zaskákat si na obøí trampolínì…
Pro RODIÈE je pøipraveno posezení s možností obèerstvení!

Tìšíme se na vás!
Èinnost MC Ratolest podporuje mìsto Týništì n. O. 

Dìkujeme!
Kontakty: 
J. Matušková 737740 019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824 548
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PAMÌTNÍCI, KRONIKÁØI, SENIOØI: POSÍLEJTE 
PØÍBÌHY, NA KTERÉ BY SE NEMÌLO ZAPOMENOUT!

Komunitní web èeských seniorù www.sedesatka.cz realizuje ve spolupráci s 
Královéhradeckým krajem rozsáhlý projekt sbìru, archivace a zveøejnìní 
zapomenutých osudù, jmen a životních pøíbìhù. Cílem projektu je uchovat pamì� 
souèasných generací pro budoucnost.

„Za sto let budou lidé, kteøí se budou ptát po naší dobì, odkázáni na archívy, protože z 
nás, pamìtníkù,  už nikdo žít nebude. Uchová se pøitom jen zlomek historie, statisíce 
osudù a zajímavých, pouèných pøíbìhù zmizí spolu s námi. Proto jsme se rozhodli 
pøipravit projekt Živá pamì� krajù Èeské republiky, abychom v každém regionu vytvoøili 
miniarchív pøíbìhù nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o souèasné a 
nedávno minulé dobì“ vysvìtluje Jan Vojvodík z obèanského sdružení CENTRED, 
které web www.sedesatka.cz pro seniory  provozuje.

Pøíbìhy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 
Pardubice, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz.

Královéhradecký kraj je jedním z prvních èeských krajù, které se k projektu pøipojily. 
Projekt se bude postupnì vìnovat celému území Èeské republiky. 

„Zajímá nás pøedevším období mezi koncem II. svìtové války a dneškem.  V každém z 
tìch pováleèných desetiletí prožívali obyvatelé východních Èech spoleèenské i 
hospodáøské zmìny, bylo to velmi neklidné pùlstoletí. O to více zajímavých pøíbìhù, na 
které by se nemìlo zapomenout, by se mohlo od pamìtníkù, obecních kronikáøù, seniorù 
a dalších pøispìvatelù sejít “ dokonèil Vojvodík.

Projekt Živá pamì� Královéhradeckého kraje potrvá až do podzimu 2012. Více na 
www.sedesatka.cz. 

Na území Královéhradeckého kraje se projekt koná pod záštitou hejtmana 
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Kontakt:

Mgr. Jan Vojvodík, pøedseda CENTRED o.s.
774 765 880
info@centered.cz

Labský palouk 495, 530 09 Pardubice  IÈ 26555719  tel. 774 765 880
www.centerd.cz    info@centered.cz    è. ú. 2300047029/2010
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Zaujalo mì, mohlo by i vás...
Suchý zip, bez kterého bychom si dnes už nedokázali život pøedstavit, si nechal jeho 
vynálezce Georges de Mistral (1907 - 1990), nadšený švýcarský inženýr, patentovat 15. 
kvìtna 1958. Inspirací mu byla matka pøíroda a zážitek, který si pøinesl z jedné lovecké 
výpravy se svým psem v podobì bodlákù a rùzných semínek zachycených v psí srsti i na 
vlastním kabátì. Držely se velmi pevnì a pod mikroskopem byly na semeech dobøe 
vidìt malé háèky, jejichž spojení se srstí a tkaninou se dalo jen velmi tìžce rozpojit.
K vynálezu zbýval už jen zdánlivý krùèek, ale odìvní firmy nechápaly, nevìøily, že by 
mohlo nìco takového fungovat. Až ve francouzském Lyonu mu jeden tkadlec  na malém 
tkalcovském stavu vyrobil ruènì dva pásky z bavlny a zip držel!
V roce 1951 nahradil vynálezce bavlnu nylonem a hotový produkt nazval Velcro. Název 
je složen ze slova velours (samet) a crochet (háèek). Ruèní výroba byla zdlouhavá, a tak 
Mistral navrhl ještì stroj na výrobu suchého zipu. Na 6 ètvereèních centimetrù dokázal 
vtìsnat 300 háèkù a oèek! 13 centimetrù ètvereèních je schopno udržet 80 kilového 
èlovìka. Pro NASA je ideálním prostøedkem, jak upevnit a udržet vìci na svém místì ve 
stavu beztíže. Brzy po svém vzniku vyrábìla Mestralova firma více než 50 000 
kilometrù suchého zipu za rok! Dnes už je to jistì o nìco víc.

Medúzy žijí ve vodách naší planety více než šet set milionù let. Jsou symbolem 
tajemného nebezpeèí, jež na nás èeká v mnoha moøích. Mají éterický vzhled, 
pøipomínají ladnì se pøelévající želatinu a nemají napø. ani nervový systém. Badatelé se 
i dnes setkávají pomìrnì èasto s dosud neznámými druhy. Pøitom oznaèení medúza není 
poddruh, nýbrž je to druhé stadium jejich životního cyklu, do kterého se dostávají pøes 
fázi první, a tou je polyp.
V  moøích a oceánech žije odhadem jeden tisíc druhù. Tøi sta druhù z nich dokáže bìhem 
jednoho roku poranit až 130 milionù lidí. Vìtšinou je to sice nenápadné žahnutí, které 
zpùsobí maximálnì zarudnutí kùže, ale dochází i ke skuteènì bolestivým popáleninám 
vedoucím v extrémních pøípadech až k trvalým následkùm, nebo dokonce smrti. 
Tu dokáže zpùsobit napø. medúza Irunkadji, žijící ve vodách kolem Austrálie. Mìøí 
sotva dva centimetry, ale svým žahnutím umí èlovìku zpùsobit zrychlenou srdeèní 
èinnost, vedoucí až k selhání srdce. Stejnì nebezpeèná je i medúza ètyøhranka, zvaná 
ètyøhranka smrtelná. Ta mùže mìøit pouhých 15 - 20 centimetrù (pak není vìtší než 
rozložený papírový kapesník). Nìkteré ale dorùstají i do vìtších velikostí. Patøí mezi 
nejjedovatìjší tvory na planetì Zemi a zabíjí stovky lidí roènì. Za poslední století 
zemøelo na následky jejího žahnutí 5 000 lidí. Je tak jedovatá, že dìti, které náhodou 
žahne, upadají do bezvìdomí už ve vodì, nebo krátce po vybìhnutí z ní. Po kontaktu s 
touto medúzou je nutný  okamžitý lékaøský zásah. Když má postižený štìstí a nezemøe 
okamžitì, sevøou ho do nìkolika minut prudké køeèe spojené s dušností a srdeèním 
selháním. Pak už pøichází nevyhnutelná smrt. Také tato ètyøhranka žije pouze ve vodách 
kolem Austrálie. 
Ale na druhé stranì mùžete narazit napø. na dvoumetrovou obryni, která je pøes hrozivý 
zjev neškodná. Nejtìžší z medúz váží až 150 kg, nejdelší zmìøená štíhlá chapadla mìla 
pøes 20 metrù. Jsou známy i medúzy, které samy produkují svìtlo. Tìlo všech je tvoøené 
z vìtší èásti kolagenem, ze kterého se vyrábí øada lékù, napø. k léèení rheumatoidní 
artritidy. Kolagen se využívá pøi operaci oèního šedého zákalu èi v kosmetice pøi 
ošetøování pleti i kùže celého tìla. Èlovìk má totiž ve svém tìle 13 druhù kolagenu a 
jenom kùže ho obsahuje 75 procent. 
Nejznámìjší ze života medúz je fakt, že jeden druh - polyp medúzový - dokáže v sobì 
pøevrátit normální životní cyklus, smìøující od narození ke smrti, nazpátek ve smìru od 
smrti k narození, èi lépe ke znovuzrození formou zániku, promìny a vzniku nových 
bunìk. Vìdci tento jev zkoumají a hodnì si od nìj v budoucnu slibují.

Paž.
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Pøíspìvky zasílejte elektronicky e-mailem na adresu
libor.stolin@seznam.cz

do 12. dne každého mìsíce a oznaète nadpisem Zpravodaj.
Krátká oznámení, podìkování a pøání elektronickou podobu mít nemusejí.

Redakèní rada neodpovídá za stylizaci pøíspìvkù a tiskové chyby
a vyhrazuje si právo na krácení pøíspìvkù.

Za obsah èlánkù plnì zodpovídají jejich autoøi
a jejich názory nemusí vyjadøovat postoj redakèní rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týništì n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 650 výtiskù


