
VZHŮRU NA FINÁLE!



REKONSTRUKCE KULTURNÍHO CENTRA POKRAČUJE

Dlouho oèekávaná fáze pøestavby kulturního domu v Týništi nad
Orlicí je za námi. Z pùvodního úzkého prostoru hledištì se stává velký
spoleèenský prostor pro multifunkèní vyu�ití. Došlo k prolomení dvou
støedních nosných stìn v pøízemí sálu a boèní stìny v 1. patøe. Tím se
prostor hledištì rozšíøil o dvì pøísálí v pøízemí a balkón. Hlavní prostor
sálu se bude moci posuvnými pøíèkami variabilnì promìòovat od
malého se stupòovitou podlahou, pro divadelní a koncertní vyu�ití, a�
na propojený prostor pøes celou šíøku budovy. Díky zásuvnému hledišti
bude v sále i rovná podlaha s vyu�itím pro nejrùznìjší spoleèenské
akce se sezením u stolù a s tancem. Tento nový sál bude pro obèany

jistì nejvìtším pøekvapením umo�òující podstatnì vìtší vyu�ití kul-
turního centra. 

Peèlivé provádìní demolic slaví koneènì úspìch. Bìhem této
nároèné fáze, kdy nosnou konstrukci stìn pøevzaly nové zdìné nebo
ocelové sloupy a pøeklady, nedošlo na stavbì k �ádné mimoøádné
události a tak se rekonstrukce posunula do další fáze výstavby, jako
jsou pøíèky, podlahy, technické a technologické zaøízení. V poslední
fázi pøijde na øadu interiér s prostornou vstupní halou a obèerstvením,
nový malý sál v 1. patøe a šatny úèinkujících.

Ing. arch. Jiøí Zídka, projektant



ZPRÁVY Z RADNICE
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Usnesení è. 75
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané

dne 24.02.2014

A) Revokuje

n1. Bod A 10 z Usnesení Rady města Týniště nad
Orlicí č. 74 z 10.02.2014

B) Schvaluje

n 1. Podnájemní smlouvu mezi Poliklinikou
Týniště nad Orlicí, s.r.o. a MUDr. M. Řezáčem za
účelem provozování domácí péče.
n2. Smlouvu pachtovní na pronájem pozemku p.
č. 362/3 o výměře 268 m2, p. č. 362/4 o výměře
373 m2, p. č. 560/4 o výměře 2040 m2, p. č.
560/2 o výměře 3048 m2, p. č. 537/23 o výměře
4805 m2 a p. č. 537/22 o výměře 273 m2 v k.ú.
Petrovice nad Orlicí pro paní *** za cenu 1.000
Kč/rok.
n 3. Podmínky přijetí uchazečů o ubytování na
ubytovně "Modrák".
n 4. Snížení ceny knihy Týniště nad Orlicí - město
v lesích na 300 Kč za výtisk.
n 5. Zrušení linky MHD č. 22 a 23 z úsporných
důvodů a pro její malé využití na zkušební dobu
do konce roku 2014.
n 6. Přechod nájmu bytu č. 4 v čp. 874 v Týništi
nad Orlicí na *** s platností od 1.3.2014.
n 7. Prodloužení nájemní smlouvy s ***, bytem
T.G.Masaryka, č.p. 400 na dobu určitou 2
měsíců, s platností  od 1.3.2014, za podmínky
řádného placení nájemného a uzavření
splátkového kalendáře na uhrazení dluhu na
nájemném, a jeho pravidelného plnění.
n8. Dodatečně odpis divadelních lavic, které byly
fyzicky zlikvidovány v souvislosti s rekonstrukcí
divadla.

C) Zamítá

n 1. Žádost o výměnu bytu pana ***, Turkova
784, Týniště nad Orlicí.
n 2. V současné době žádost MAS nad Orlicí o
příspěvek pro rok 2014. Vzhledem k nedostatku
relevantních informací rada rozhodla uvažovat o
zařazení do rozpočtu až v 06/2014 či déle.
n 3. Žádost pana Kramaroviče o ubytování na
ubytovně "Modrák"

D) Bere na vědomí

n 1. Zprávu o činnosti městské policie za rok
2013.
n 2. Zápis č. 24 školské a kulturní komise.

E) Ukládá

n 1. Zařadit do jednání ZM o rozpočtu města
příspěvek pro:
a) Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko  5.000 Kč
b) Český červený kříž - oblast. sp. RK    5.000 Kč
c) SDH Týniště nad Orlicí 10.000 Kč
d) TJ Sokol Petrovice 40.000 Kč

e) ZO ČSZ Týniště nad Orlicí 5.000 Kč
f) TJ Sokol Křivice - opravy a rekonstrukce 30.000 Kč
T: jednání ZM 
Zodpovídá: Bc. Ivana Oubrechtová
n2. Projednat v ZM odkoupení pozemků od paní
*** a paní *** p.č. 2151/19 v k.ú. Týniště nad
Orlicí o celkové výměře 221 m2 za cenu 60 Kč/m2

a poplatky.
T: jednání ZM
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Matička
n 3. Projednat v ZM žádost o odkoupení bytové
jednotky č. j.  877/8 (55 m2) z majetku města za
cenu 10 tis. Kč/m2.
T: Jednání ZM
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Matička
n4. Vedoucímu kulturního centra předložit návrh
termínu, místa, předpokládaného programu a
rozpočtu akce oslav 100 let povýšení na město.
T: 10.3.2014
Zodpovídá: Libor Stolín
n 5. Rada města projednala situaci ohledně
odběru energií pro rok 2014/2015 a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku zajistit kontrol-
ní poptávku pro zjištění ceny.
T:14.3.2014                                                             
Zodpovídá: Zdeněk Hejna

USNESENÍ è. 76
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané

dne 10.03.2014

A) Schvaluje

n 1. Návrh na nového zástupce města ve
Společenství vlastníků domu čp. 536 - 537, ul.
Čapkova (Lidový dům), Týniště nad Orlicí - paní
Špačkovou Vlastimilu.
n 2. Nájemní smlouvu na byt č. 21 (4+1) v čp.
950 v ulici Na Bělidle, Týniště nad Orlicí, pro
*** s platností od 01.04.2014 na dobu 6
měsíců.
n 3. Poskytnutí bezúročné půjčky (se splat-
ností max. 18 měsíců) na překlenutí tíživé
finanční situace panu *** (roč. 1933),  v pří-
padě umístění do zařízení s pečovatelskou
službou, pokud rodina nebude mít prostředky
na úhradu pobytu.
n 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném bře-
meni pro ČEZ Distribuce Děčín na pozemku p. č.
74/18 v k. ú. Štěpánovsko.
n5. Návrh kupní smlouvy pro p. *** a p. ***  na
odkup pozemku p.č. 2151/19 v k.ú. Týniště nad
Orlicí o celkové výměře 221 m2 za cenu 60 Kč/m2

a poplatky.
n 6. Umístění 3 ks tabulí Zákaz venčení psů do
parku za městskou knihovnou.

B) Zamítá

n 1. Žádost p. ***, T.G.Masaryka 400, Týniště
nad Orlicí, o poskytnutí bezúročné půjčky z důvo-
du naprosté nespolehlivosti ve splácení nájem-
ného a dluhů vůči městu.
n 2. Žádost o přidělení bytu pro p. ***, bytem
T.G.Masaryka 400, Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí

n 1. Zápis z jednání bytové komise konané dne
24.02.2014.
n 2. Zprávu ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí o
odstraněných nedostatcích zjištěných veřejno-
právní kontrolou.

D) Ukládá

n 1.  Zařadit do rozpočtu města finanční
příspěvek pro:
a) Hospic Červený Kostelec 5.000 Kč
b) ZUŠ Týniště nad Orlicí (nákup klavíru)

220.000 Kč
c) KC Týniště nad Orlicí (oslavy 100. výročí
povýšení na město) 211.500 Kč
T: jednání ZM          Zodpovídá: Bc. Oubrechtová I.
n2. Zařadit do rozpočtu města 2014 položku pro
Městskou policii Týniště nad Orlicí.
T: jednání ZM          
Zodpovídá: Bc. Oubrechtová I.
n3. Zařadit do jednání ZM projednání nákupu 10
ks pamětních medailí s textem "Veřejné uznání za
práci pro město" pro oceněné občany v souvis-
losti se 100. výročím povýšení na město.
T: jednání ZM
Zodpovídá: Ing. Matička J.
n 4. Vedoucímu kulturního centra podat na jed-
nání ZM informace o plánu, termínu a financov-
ání oslav města, předložit návrh na dokrytí případ-
né ztráty swingového festivalu z rozpočtu města.
Dále ukládá uskutečnit poptávkové řízení na
dodavatele občerstvení při konání městských
oslav v parku.
T: jednání ZM
Zodpovídá: Stolín Libor
n 5. Zařadit do jednání ZM nabídku LD Vysoké
Chvojno na odkup chaty ev. č. 79 v k.ú.
Štěpánovsko (stavba na cizím pozemku).
T: jednání ZM
Zodpovídá: Ing. Matička J.
n 6. Zařadit do jednání ZM návrh Dodatku č. 20
smlouvy na zajišťování služeb v oblasti nakládání
s odpady firmy ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí.
T: jednání ZM
Zodpovídá: Ing. Matička J.
n7. V souladu s ustanovením § 28, odst. 6, písm.
b) a § 31, odst. 2, písm. c) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, odvod z fondu reprodukce majetku
(investičního fondu) příspěvkové organizaci
Základní škola Týniště nad Orlicí ve výši 200.000
Kč do rozpočtu města Týniště nad Orlicí.
T: 31.5.2014
Zodpovídá: Mgr. Milan Kajn

Ing. Jaroslav Matièka, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charak-
ter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s
ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Originál usne-
sení je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka MěÚ
Týniště nad Orlicí.
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

44 MILIONŮ V PLUSU

Magie kruhu

Dnešní téma nemá nic společného
s aprílem ani měsícem dubnem. A
nebude ani moc dlouhé. Napadlo
mě na jednom školení, kterého jsem
se nedávno účastnil a kde vše
probíhalo tak trochu dost proti
mému gustu. Nemluvím o rovině
odborné, ale o elementární
záležitosti zvané chování. Jelikož
jsem s některými věcmi nesmiřitel-
ný, napadla mě tato úvaha.

Všeobecně známou informací
je, že indiáni uctívali kruh jako
magický tvar. Osobně jsem jed-
noznačně přesvědčený, že

nemám žádné indiánské předky
(mám pouze předka loupeživého
rytíře), ale v tomhle jsem s nimi
zajedno. Jde totiž o to, že v kruhu
(přesněji řečeno na kružnici) není
žádný zvláštní, privilegovaný, bod.
Všechny body jsou rovnocenné.
Uspořádáním do kruhu dáváme
najevo, že co je na něm, je si
zcela rovno.

Proto si s kamarády například
zásadně sedám okolo ohně do
kruhu. Nemusí to být jen u ohně,
snažím se o podobné sezení ve
více lidech i kolem stolu. A když
přijde někdo nový, udělá se mu v
kruhu místo. To ovšem není jen
symbolika. Zařazení do kruhu
znamená zařazení do skupiny, do
party. V kruhu také všichni na
všechny vidí. Když někdo začne
vyprávět, ostatní ho mohou sle-
dovat. I když si chci s přáteli jen
sednout a popovídat,
uspořádávám židle do kruhu
nebo alespoň do tvaru U.
Dokonce i když jen někde stojíme,
cítím se celý nesvůj, pakliže
netvoříme kruh a někdo stojí stra-
nou a nevidím mu do očí. Nechci
se, pochopitelně, nad své přátele
povyšovat, ale nechci ani, aby se

moji přátelé povyšovali nade
mne. Jsme zkrátka rovnocenní
partneři a proto ten kruh.

Také to mohu otočit. Chce-li mi
někdo dát najevo, že chce být se
mnou rovnocenný partner bez
ohledu na věk, ať si stoupá či
sedá se mnou a eventuelně s
dalšími automaticky do tvaru
kruhu. No a to byl právě kámen
úrazu na onom školení. Nejenže
uspořádání nábytku bylo divně,
zády sobě, ale navíc tam vznikla
jakási hierarchie lepších, všez-
nalých a pak těch ostatních.
Možná to neukočíroval správně
lektor, který sice předal docela
úspěšně znalosti odborné, ovšem
atmosféru pohody a přátelství

pod kontrolou neudržel. Školení
přeci jenom není o povyšování se
nad druhé způsobem, že jim ani
ne tváří v tvář, jen tak do éteru,
řeknu, že jsem pan Dokonalý a ty
hochu ne. 
Sice jsem se naučil, co jsem
potřeboval, ale odnesl jsem si
vcelku negativní pocit. Přesto
myslím, že zcela zbytečně. Třeba
to ani tím spravedlivým kruhem
nebylo, třeba by to dopadlo stejně
i v tom kruhu. Určitě to ale bylo v
lidech. Každopádně si říkám, že
ta prastará indiánská magie je
víc, než jen symbol, je to výraz
vzájemné úcty a respektu.
Škoda, že to nebyl apríl.

Libor Koldinský - šéfredaktor

Tato suma představuje částku, se
kterou město Týniště nad Orlicí
vstupuje 1. ledna do roku 2014, a
zároveň je to částka, která bude
použita na rekonstrukci kul-
turního centra, kterou tak město
provede bez úvěru. Před rekon-
strukcí panovala obava, že se
město investicí finančně vyčerpá,
a že na nic jiného již nezbude.
Rozpočet na rok 2014 ale tyto
obavy vyvrací.
Škola, školky, Sluníčko, knihovna,
geriatrické centrum, kulturní cen-
trum, služby města, městská poli-
cie a hasiči dostanou obvyklé
finance na svůj provoz a u všech
je počítáno s dalšími finančními
částkami na opravy a údržby.
Zkrátka nezůstanou ani sportovní
kluby a organizace angažující se
na území města. 
Všechny další položky nezbytné
pro chod města jsou také

finančně naplněny. Provoz města
tak rekonstrukce kulturního cen-
tra neomezila. Ale toto jsou
provozní výdaje. Každý si tak
položí otázku - ano, na provoz
města finance jsou, ale zbylo také
na investice do něčeho nového?
Jsem rád, že můžu odpovědět
kladně! Návrh rozpočtu na rok
2014 počítá s rekonstrukcí
Nádražní ulice, Tyršova náměstí,
rekonstrukcí chodníků za cca 7
mil. Kč v projektantských cenách,
rekonstrukcí podlahy v tělocvičně
základní školy, zbudování výtahů
v knihovně a autobusové
zastávky na náměstí, doplnění
dětského hřiště o herní prvky a
další. To vše opět bez nutnosti
úvěru. Nové zastupitelstvo po
podzimních volbách převezme
město fungující a bez dluhů. 

Pavel Nadrchal,  místostarosta

Místní poplatek 

za svoz komunálního odpadu

I. splátka  do   30.dubna 
II. splátka  do   31.øíjna    

Roční sazba místního poplatku na rok 2014 
činí Kč 600,--  za osobu

Místní poplatek je možno uhradit:

- hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:

pondìlí od 7:30 - 11:30    12:30 - 16:30 hod
støeda   od 7:30 - 11:30    12:30 - 16:30 hod

- bankovním převodem na účet číslo: 
19-1240103329/0800 

variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz,
nebo na tel. čísle 494 337 353
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ POZVÁNKY SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

DIVADLO 

Pátek 18. dubna, 19:30 hodin, sál hotelu Orlice
Schopnosti �en (premiéra)
Divadelní komedie o vztazích zbrusu nového divadelního souboru z Týniště nad Orlicí, který se
jmenuje U. F. O. Autor a režie Jindřich Bartoš.
Vstupné 100 Kč.
Pořádá Unie Ftipných Osobností.

Sobota 26. dubna, 19:30 hodin, sál hotelu Orlice
Schopnosti �en (2. premiéra)
Divadelní komedie o vztazích zbrusu nového divadelního souboru z Týniště nad Orlicí, který se
jmenuje U. F. O. Autor a režie Jindřich Bartoš.
Vstupné 100 Kč.
Pořádá Unie Ftipných Osobností.

KONCERTY

Pondělí 7. dubna, 18:00 hodin, sál ZUŠ
�ákovský koncert spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru. 

Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 14. dubna, 18:00 hodin, sál ZUŠ
�ákovský koncert spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru. 

Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 28. dubna, 10:00 hodin pro ZŠ a v 18:00 hodin pro veřejnost, kinosál
Koncert komorních sborù a orchestrù ZUŠ. 

Na tomto koncertě se představí žákyně tanečního oddělení. Kromě nich se veřejnosti představí
soubory různých nástrojových obsazení včetně velkého dechového souboru ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

Neděle 27. dubna, 6:00 - 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbe�e

Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 13. dubna, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené

K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Sobota 26. dubna, 9:00 - 11:00 hodin, kancelář Kulturního centra v hotelu Orlice
Zápis do Taneèního kurzu pro zaèáteèníky

Taneční kurz obsahuje 10 základních lekcí, 2 prodloužené a Věneček. Kurz povedou taneční
mistři Orest Janeček a Lenka Milá.
Kurzovné: 1400 Kč, Garde: 300 Kč.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 27. dubna, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené

K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

�ivotní jubilea:

92 let Karel Procházka
90 let Anna Říhová

Vlasta Sedláčková
85 let Věra Koťanová

Božena Šmůlová
80 let Květoslava 

Otčenášková
Karel Kubec
Květa Štenclová
Karel Kratochvíl
Jana Urbánková

Vítáme na svìt:

Eliška Matějusová
Bára Palmeová

Štěpán Kalandra

Rozlouèili jsme se:

Marie Francová (84)
Iva Špačková (48)
Jiří Pírko (67)
Věra Vošlajerová (81)
Božena Bartošová (87)
Konrád Kurka (98)

"...děkujeme
za cestu, 
kterou jsi 
s námi šel,
děkujeme za
život, 
který jsi 
s námi žil…"

Dne 22.4.2014 tomu bude již 10
let, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a
dědeček pan Miroslav Martinec.

Stále vzpomínají 
man�elka Eva, dcera Eva 

a syn Miroslav s rodinami.

n Děkuji Městskému úřadu v
Týništi nad Orlicí za gratulaci a
Sboru pro občanské záležitosti za
krásný dárek a kytici, které mi s
přáním předali paní Sekyrová a paní
Křišťanová k mému životnímu
jubileu 80 let.

Jiøí Bek
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OZNÁMENÍ PUTOVÁNÍ DO JERUZALÉMA, MĚSTA POKOJE

PŘIŠLO
DO REDAKCE

Pozvánka na
Noc kostelů 

n MUDr. Marcela Vaicová oznamu-
je od 1. 4. 2014 přesun kožní ordi-
nace do přízemí budovy A polikliniky
Týniště nad Orlicí (alergologická, dia-
betologická ambulance).
Ordinaèní doba: 
pondělí 7:30 -13:30 hodin
Telefon: 605 428 667

Vá�ení ètenáøi,

je nám potěšením vás v tomto
čísle Zpravodaje informovat, že
farnost Týniště nad Orlicí se tak
jako v minulém roce připojuje k
"Noci kostelů", která letos připadá
na pátek 23.5.2014, tímto vás
srdečně zveme!

Smyslem této celorepublikové
akce je zpřístupnit a přiblížit
atmosféru sakrálních staveb po
celé naší zemi i lidem, kteří na
bohoslužby běžně nechodí. Vedle
seznámení s předměty, které jsou
součástí každého interiéru
kostela - kazatelna, křtitelnice,
křížová cesta, paškál a podobně,
je na programu vystoupení naší
ZUŠky, takže také koncerty a výs-
tavy. 

Na programu se zatím inten-
zivně pracuje a s jeho podrobnou
částí vás seznámíme v příštím
čísle Zpravodaje. Už nyní si
můžete poznamenat do diáře, že
začátek bude v 18 hodin. 

Vendula Patrná

Probouzíme se do nového dne èekajícího na nás a my na nìj. Betlémské
slunce vychází a podobnì narùstá v srdci jedna velká tu�ba: smìøovat odtud
s jeho svitem do posvátného mìsta Jeruzaléma. Do mìsta, kam se vracíme
ji� ponìkolikáté, ale dnes budeme putovat po "vlastní ose" a pro�ívat známá
i námi ještì neobjevená místa s jejich hlubokými pøíbìhy.

Autobus, který veze naši skupinu,
zastavuje u starodávných hradeb a
Davidovy věže. A my z něho za
mávání spolupoutníků vystupu-
jeme. Odtud už budeme pokračovat
sice bez skupiny, ale ne sami.
Půjdeme v Ježíšových šlépějích. V
ulicích "zní" ticho šabatu. Slunce se

třpytí v oknech domů i v korunách
stromů. Naše kroky i srdce nás
vedou kupředu, cestou neznámou,
ale s jasným prvním cílem - na Sion.
Na svatou horu Sion vcházíme opa-
trně zadní branou a náhle se
ocitáme v blízkosti hrobky věhlas-
ného krále Davida, kde Židé dnes a
denně předkládají modlitby
Hospodinu. I my se připojujeme. Na
střeše nad sionským Večeřadlem
(místem, kde Ježíš slavil s učedníky
poslední večeři) je úchvatný výhled
na Olivovou horu. 

Ještě než si tam vyšlápneme,
procházíme kolem sochy hudebně
nadaného krále Davida s harfou a
pokračujeme k místu nedaleko
odtud - k chrámu sv. Petra in
Gallicantu - neboli "U kokrhání
kohouta". Je to místo, kde zasedalo
synedrium (židovská velerada) a
místo, kde apoštol Petr zapřel třikrát
Ježíše, který zde byl vězněn a vys-
lýchán. V evangeliích se dočítáme, že
po Petrově zapření zakokrhal kohout
a Petra přemohla hluboká lítost... My
se tu setkáváme s poutníky z daleké
Indonésie, slavíme s nimi
bohoslužbu a prosíme za všechny
blízké i vzdálené, za jejich bolesti,
starosti, nemoci... Zároveň je to také
příležitost za všechny a za všechno
děkovat. Prožít mši v Jeruzalémě
bylo naše přání. Už v úvodu dne jsme
rozmýšleli, kde a kdy by se to tak
mohlo podařit. Jak promptně a
šikovně se nám to splnilo!

Kam teď? K rybníku Siloe! Dobře,
ale kudy? Že by po téhle skoro
zapomenuté cestě? Cesta totiž
zjevně nevypadá jako "turistická",
ale i toto skryté místo se nalézt dá,
jak se zanedlouho přesvědčujeme.
Ujímá se nás jeden domorodec a
vede k nádrži s vodou. Nyní

můžeme v tichosti meditovat o
události, která se zde odehrála: "Jdi,
umyj se v rybníce Siloe", vyzval Ježíš
slepce. Když se odtud slepec vrátil,
viděl. O celé příhodě čteme v Janově
evangeliu. Namáčíme ruce v téže
vodě - je to voda zázraku, který se
může odehrát i dnes. Každý den je
zázrakem…

Putujeme tu skoro jako po Praze,
říkáme si s úsměvem. Směřujeme
přes údolí Cedron výš, na Olivovou
horu. Údolí je zbarvené do zelené
barvy naděje. A už vše vidíme téměř
z ptačí perspektivy. Kocháme se
nejkrásnějším pohledem na
Jeruzalém. Vidíme chrámové nád-
voří se Skalním dómem, horu Sion,
jeruzalémské hradby… Krátký
odpočinek vítáme, ale více jsme v
pohybu. Nastává nový okamžik
hledání a nalezení místa spjatého s
Ježíšovým nanebevstoupením. Tuto
událost dnes připomíná kaple, resp.
mešita Nanebevstoupení. A jak je
svět malý. Setkáváme se zde s jed-
ním pánem z Prahy (možná jsme ho
tou předchozí "rozpravou" přivolali).
Jezdí sem častěji a natáčí dokument
o biblických místech. A že jich ve
Svaté zemi je!

Z Olivové hory míříme kolem
Getsemanské zahrady do starého
města. Lví nebo taky Štěpánskou
branou (pojmenovanou podle
prvního mučedníka sv. Štěpána,
který byl nedaleko odtud ukamen-
ován - dnes je na tomto místě vys-

tavěn kostel) vstupujeme "dovnitř" a
zastavujeme se na místě narození
Panny Marie, matky Ježíše, v kostele
sv. Anny. Je čas k nové modlitbě s
prosbou o přímluvu té, která je
vzývána jako prostřednice všech
milostí. Také znovu procházíme přes
poměrně rušnou Via dolorosa
(neboli cestu utrpení, která symbol-
izuje poslední Ježíšovu cestu) až k
bazilice Božího hrobu. Zrovna je
složité dostat se dovnitř - probíhá
totiž náboženský obřad a je tu nával
lidí, nicméně jsme znovu tu a výz-
nam tohoto místa intenzivně
vnímáme a prožíváme. Pro křesťany
je tato bazilika nejposvátnějším
místem. Právě tady si totiž připomí-
nají dva vrcholné okamžiky
velikonočního příběhu - Ježíšovu
smrt a Ježíšovo zmrtvýchvstání, a
přednášejí Bohu své prosby. I pro
nás je jeruzalémská bazilika Božího
hrobu vrcholem putování a naším
velkým přáním je se sem vrátit.
Je jaro a blíží se Velikonoce. Je
úžasné, že můžeme být právě zde, v
Jeruzalémě, který je tak úzce spjat s
velikonočními událostmi Ježíšova
života. Tyto události prožíváme, jako-
by se staly teď a přidáme k nim svůj
vlastní příběh. Dnes je to totiž také
příběh náš a současně všech, které
jsme vzali s sebou. Jeruzalém bývá
označován jako město pokoje. Když
se stává pokoj, mír citlivou otázkou

všude ve světě, i v našich srdcích,
pojďme společně tam, kde se
můžeme pokusit budovat vlastní
město pokoje, vlastní posvátný
Jeruzalém. 

Veronika Èepelková



První týden v březnu proběhly ve Sluníčku JARNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY.
Jednotlivé třídy si vybíraly z naší tvořivé nabídky a tak se celý týden pracova-
lo s keramikou, modelovalo se z Fima a prvňáčci si už tradičně vyrobily květi-
nového skřítka jako zápich do květináče.

respektive karneval na téma V moři je místa dost, určený pro dospělé. Ti,
co si dovedou hrát, si přípravu masek opravdu užili, v pátek 14. března v sále
hotelu Orlice se potkávali chobotnice, zlatá rybka, medúza, sardinka ve
vlastní šťávě, domorodí černoši, bludný Holanďan, plážový prodejce brýlí,
Pepek námořník, potápěči, ale i kotva, vzduchová bublina, mušle nebo
svítící maják. Nechyběla ani mořská panna, hromada pirátů a námořníků a
lodní kapitán, který velel námořnickému předtančení a zahajoval celý bál
slavnostním proslovem. K tanci a poslechu hrála skupina Dynamic z
Opočna. Kromě tance byla také na programu soutěž masek, kdy porota
složená z nenamaskovaných hostů měla velmi těžký úkol ocenit ty nejorig-
inálnější. Následovala i týmová soutěž v "dračích" lodích, kdy jednotlivá
družstva měla dopravit jednoho člena své posádky na druhou stranu sálu na
"lodi", která klouzala po naplněných PET lahvích. Jednoduchá hra na chobot-
nice se stala poměrně náročnou, vzhledem k pokročilé hodině, kdy byla uve-
dena, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Během večera přišla i "řízková
vlna" a v přístavní krčmě bylo plno v podstatě pořád.
V předpůlnočním čase se odehrál Podivný příběh, mořská scénka o vzniku
jednoho tance, kterou připravila skupina VIP z DDM Sluníčko a která sklidila
velký potlesk. Výzdoba sálu byla velmi pestrá a zcela v mořském duchu,
všude visely medúzy, chobotnice, nafukovací plážové hračky a nechyběl ani
ostrov s palmami a Titanic.
Doporučujeme všem dospělým, aby jednou za čas zapomněli na běžné
starosti a ponořili se takovýmto způsobem třeba na dno moře, kde je čas jen
tak plout a nikam nespěchat. Škoda, že účast Týnišťáků nebyla nijak velká,
tak snad příště se nás sejde víc. Děkujeme všem pomocníkům a dobrovol-
ným pořadatelům za jejich čas a nápady, podle ohlasů účastníci účasti
rozhodně nelitovali.

Festival barevného minivolej-
balu v Kostelci nad Orlicí
proběhl v sobotu 8. 3.,  přes
190 dětí hrálo 3. kolo turnaje v
několika minivolejbalových
barvách. Z Týniště se zúčastni-
lo 8 družstev a nejúspěšnější
byla děvčata v oranžovém
minivolejbale. Dvě družstva
postoupila ze základních
skupin do hlavního finále a
nakonec Laura Skořepová s
Eliškou Růžičkovou skončily
těsně pod stupni vítězů a Lucka Pojezdalová s Anetkou Vackovou celou kat-
egorii vyhrály. Gratulujeme a děkujeme všem rodičům, kteří s námi strávili
skoro celý den na hřišti, fandili, hlídali a povzbuzovali naše týmy, které sbíraly
zkušenosti ve všech kategoriích.                                              Eva Jenèíková
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Proběhlo: Jarní dílny pro školy

Sluníčkový bál

Festival barevného minivolejbalu

Dùm dìtí a mláde�e, 
Týništì nad Orlicí, 725435732,  

ddmslunicko@seznam.cz, 
http://ddmslunicko.webnode.cz/

31. 3. - 4. 4. FINSKO-MAÏARSKÝ TÝDEN

Ve Sluníčku budou na návštěvě 2 dobrovolnice ze zahraničí, zúčastní
se našich kroužků a zapojí se do činnosti. Těšíme se na nové zážitky.

31. 3. - 8. 4. VELIKONOÈNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY

Jednotlivé třídy mají vybráno z naší nabídky velikonočních dílen a při-
jedou i děti z okolních škol.

Středa 2. 4. a 16. 4. KERAMIKA pro dospìlé 17 - 19 hod.
Podvečerní dílna pro zamazané ruce, kde si můžete vytvořit téměř
cokoliv podle vlastních návrhů nebo se necháte inspirovat naší lek-
torkou. Cena 90 Kč.

4. - 6. 4. VÍKENDOVKA pro NÁCTILETÉ - AGENT RL-464

Víkend pro odvážné a aktivní! Rozhodně si moc neodpočinete, ale
zato budete mít na co vzpomínat! Domluvte se s kamarády a pojeďte
s námi, tentokrát jsou dveře otevřené všem druhostupňákům a stře-
doškolákům do 16 let. Přihlášky a bližší informace v DDM.

úterý 8. 4. FIMO - VELIKONOÈNÍ VEJCE 17.30 - 19.30 hod.
Podvečerní dílna pro mládež a dospěláky, kde si můžete velikonoční
vajíčko uplést z Fima nebo zkusit plastické na formě, či na skutečném
vyfouklém vajíčku. Hezky vypadají i malá vajíčka jen vykrojená z
dokonalého vzoru. Vyzkoušíme extrudér s nástavci, blendování ve
strojku a nějaké malé fígle a triky, aby se vše podařilo.

Pátek 11. 4.  BÌH O VELIKONOÈNÍHO BERÁNKA

Od 17 hod. na stadionu pořádáme náš tradiční jarní běh v několika
kategoriích.

úterý 15.4. TVOØENÍÈKO - VELIKONOÈNÍ VAJÍÈKA VŠELIJAK 

17.30 - 19 hod.
Podvečerní dílna pro rodiče s dětmi, tentokrát se pustíme do zdobení
vajíček různými technikami: reliéfním voskem, vrtání vajíček a
zdobení bílým voskem (Madeira), voskovou batikou stíranou, pole-
pováním nejrůznějším materiálem a možná ještě jinak Přineste si
vyfouklá, čistá vejce v krabičce. Přihlaste se, prosím, předem. Cena
dílny je 40 Kč + spotřebovaný materiál.

Čtvrtek 17. 4. VELIKONOÈNÍ SLUNÍÈKOHRÁTKY

Děti mají prázdniny, takže mohou u nás strávit celý den s velikonoční-
mi hrátky, tvořením a sportováním na zahradě. Zajistíme i oběd, bude
možnost výběru aktivit. Přihlášky a bližší informace ve Sluníčku. 

Pátek 18. 4. LESNÍ VÝPRAVA aneb NEVÍDANÉ DOBRODRU�STVÍ 

DO ÈASÙ DÁVNO MINULÝCH

Děti mají prázdniny, takže s námi mohou vyrazit do lesa, kde je čeká
spousta her, poznávaček a putování za dávno ztracenými poklady.
Přihlaste se předem ve Sluníčku, počet míst je omezený.

Sobota 19. 4. VELIKONOÈNÍ PLETKY 10 - 17 hod.
Pleteme malé košíčky pro koledníky, vajíčka z pedigu, ošatky na stůl,
kytky do oken či květináče. Přijďte se s námi zamotat do proutků,
dokud nebude hotovo, nejdeme domů!
Za pěkného počasí můžeme plést i na zahradě. Přihlaste se, prosím,
předem. Cena 80 Kč + spotřebovaný materiál.

Úterý 29. 4.  ÈARODÌJNICE

Trošku v předstihu vás zveme na naše zahradní čarodějnice, které mají na
programu nejen soutěž čarodějnic, ale také hry, soutěže a zábavu pro malé
i velké návštěvníky. Občerstvení je zajištěno pro děti i dospělé, tentokrát v
režii profíků z restaurace U Pošty v Albrechticích n.O.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - ÚNOR 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 8. 2. 2014 v 02:30 hod.
byla hlídka městské policie
požádána Policií ČR o součinnost
při prověření oznámení, kdy v jed-
nom bytovém domě v ulici
Družstevní má docházet k rušení
nočního klidu.  Strážníky bylo na
místě zjištěno, že k rušení
nočního klidu došlo v souvislosti s
partnerskou hádkou, při které
určitou roli sehrál alkohol. Situace
byla na místě uklidněna,
záležitost byla řešena domluvou.
n Dne 13. 2. 2014 v 20:03 hod.
bylo přijato telefonické oznámení,

že v ulici 17. listopadu se před budovou LEFR baru nachází starší
silně podnapilý muž, který se marně pokouší o jízdu na jízdním kole
a je zřejmé, že tímto ohrožuje své zdraví a též bezpečnost a plynu-
lost provozu na pozemních komunikacích. Muž byl na uvedeném
místě strážníkem zastižen, jízda byla zakázána a s ohledem na
důchodový věk onoho muže byla záležitost řešena domluvou a
dopravením do místa bydliště. 
n Dne 14. 2. 2014 v 22:50 hod. bylo přijato anonymní telefonické
oznámení, že na sídlišti U Dubu dochází v okolí tělocvičny v souvis-
losti s probíhajícím plesem k rušení nočního klidu. Hlídkou městské
policie byl na uvedeném místě zaznamenán výskyt skupinek
návštěvníků plesu, kteří mezi sebou pouze hovořili. Rušení nočního
klidu nebylo strážníky zjištěno. 
n Dne 15. 2. 2014 v 00:10 hod. strážníci městské policie obdrželi
oznámení z Linky 156, že v prostoru před klubem Sépie v ulici Čap-
kova má být oznamovatel verbálně napadán mužem a ženou. Na

místě oznámení bylo volajícím upřesněno, že po krátké slovní
rozepři se nechal k volání policie vyprovokovat, tudíž nedošlo k
zásadnějšímu konfliktu. Zmíněný muž a žena byli vyzváni k
zachování dobrých mravů a poučeni, že jejich jednání by mohlo být
kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití. Po tomto se
oznamovateli omluvili a tento omluvu přijal. 
n Dne 18. 2. 2014 v 07:02 hod. bylo přijato telefonické oznámení
obyvatele obce Křivice, že na pozemku u svého rodinného domu
přistihl podezřelého muže, který své počínání vysvětloval velice
podivným způsobem a poté se vzdálil neznámo kam. V rámci
následně provedeného pátrání po obci Křivice a přilehlém okolí
nebyl uvedený muž nalezen. O pohybu podivína v rajónu byla taktéž
informována Policie ČR. 
n Dne 23. 2. 2014 v 05:55 hod. obdržela městská policie ozná-
mení od pozorného občana města, že v ulici T. G. Masaryka se
pohybují po komunikaci dva muži s travní sekačkou. Chování mužů
bylo atypické době a místu, proto věc neprodleně oznámil. Strážníci
na základě popisu zadrželi v ulici Zvoníčkova již prchající muže.  Po
podaném vysvětlení na místě a ztotožnění, byli muži z důvodu
podezření ze spáchání přečinu krádeže předáni do péče Policie ČR.  
n Dne 25. 2. 2014 v 16:25 hod. telefonicky oznámila odpovědná
osoba z prodejny BILLA, že v prodejně byl personálem zadržen muž,
který se neúspěšně pokusil o krádež. Na místě bylo strážníkem
zjištěno, že muž nemůže svou totožnost hodnověrným způsobem
prokázat, tudíž byl strážníkem předveden na služebnu Policie ČR k
ověření totožnosti. Následně byla věc jako přestupek proti majetku
řešena blokovou pokutou. 
n Dne 25. 2. 2014 v 17:45 hod. bylo přijato oznámení o krádeži
pánského jízdního kola zn. ACSTAR ze stojanů na jízdní kola u
nádraží ČD Týniště nad Orlicí. Věc je v šetření městské policie.  

Martin Štìpánek, velitel MP

Lidé byli plni oèekávání a všichni ve svých myslích uva�ovali o
Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem øekl: "Já vás køtím
vodou. Pøichází však nìkdo silnìjší ne� já; nejsem ani hoden, abych
rozvázal øemínek jeho obuvi; on vás bude køtít Duchem svatým a
ohnìm.

Lukáš 3,15-16

Čekáme něco nového, něco, co nám ukáže směr, co pomůže ze všech
našich starostí a trápení. Tehdy lidé taky čekali, a objevil se Jan. Volal po
narovnání cest a po vyrovnání vztahů. Možná právě tak si to lidé před-
stavovali. Pryč se vším křivým. Také bychom to tak asi rádi viděli - vždyť
toho křivého a falešného bylo už dost. Je tedy Jan Mesiáš? A přece ještě
ne, ale připravuje cestu. I to je důležité, aby nás naučil čekat a těšit se.
Na pravého Mesiáše. V pravdě a bez falše a pokřivení.

Proto Jan volá, proto křtí. Neodpouští hříchy, ale ukazuje, jak moc
odpuštění potřebujeme, jak moc je potřeba o odpuštění stát, jak moc je
potřeba rozhodnout se dělat věci jinak. Není to jednoduché, stojí to
spoustu sil.
Z křivé cesty se rovná také neudělá za chvíli, to něco stojí. Ale je potře-

ba se do toho pustit a neotálet, vždyť Mesiáš je už na cestě. A on je mno-
hem větší, než si dovedeme představit, ani botu bychom si mu nedovo-
lili zavázat. A bude křtít ohněm a Duchem svatým. V tom je jeho moc a
síla. V tom je naděje pro nás všechny. Přichází, můžeme se radovat.

Pane, prosíme, dávej nám sílu a odvahu rovnat své cesty. Pomáhej
nám při tom, prosíme za sebe i za druhé. Amen.

Píseò:
1. Kristus, příklad pokory, Pán náš milostivý, Otce svého Syn milý as jed-
norozený, pro hříšného člověka ráčil býti chudý a jsa od věčnosti Bohu
Otci rovný.
2. Neb hned jak se narodil z panny Syn člověka, v jesličky jej vložila jeho
milá matka; plenkami obvinula jako dívka chudá; tu se ho hned dotkla
nás hříšných pokuta. - Chvalme Otce nebeského, že nám Syna svého
poslal, hříšným podobného.
3. S křížem svým dobrovolně úzkou cestou se bral, tak království
věčného nám bránu otvíral; musil mnoho trpěti a tak v slávu vjíti; neb mu
nechtěl Otec pro nás odpustiti.
4. Dejž, ať můžem za tebou s svým křížem stačiti, úzkou cestou vždy
jdouce, tě následovati, ďábla se nebojíce, u víře skonati a na věky
šťastně s tebou kralovati. - Chvalme Otce nebeského, že nám Syna
svého poslal, hříšným podobného.
Píseň č. 311 z Evangelického zpěvníku (nápěv z roku 1531/1541, text
Lukáš Pražský 1501/1541 s pozdějšími úpravami)

Srdečně zveme na shromáždění v dubnu (modlitebna ČCE, ul. V.
Opatrného 58):
13.4. - od 10:30 h bohoslužby s nedělní školou; od 16 h Zpívání rodin s
dětmi
18.4. Velký pátek - od 15.30 h bohoslužby s Večeří Páně
20.4. Boží hod velikonoční - od 10.30 bohoslužby s Večeří Páně a s
nedělní školou

Pøipravil Jaroslav Matuška
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MÌSÍC DUBEN 2014

DALŠÍ AKCE V DUBNU:

DOPOLEDNE

Po ROLNIČKA            9:30-10:30 
HERNA                  9:15-11:30 

Út MIMINKA             9:30-11:30
pro děti od narození 
do 9 měsíců, besedy, masáže kojenců …

St BATOLÁTKA          9:30-11:30
od 9 měsíců - 
HERNA s volným programem

Čt KNIHOVNA  3.4. od 10 h.

Pá HEJBLÍCI             9:30-10:15
TVOŘÍLCI          10:15-11:15
HERNA                 9:30-11:30 

ODPOLEDNE

HERNA                                    16:00-18:00

HERNA                                    16:00-18:00                    
Angličtina                               16:45-17:45

BARVIČKA                              15:00-17:00                    
FLÉTNIČKA                             15:00-15:45
FLÉTNIČKA                             16:00-16:45
HERNA                                    15:00-18:00 

ZVONEČEK                              16:00-17:00
HERNA                                    16:00-18:00

Biblická hodina pro děti         15:30-17:00
HERNA                                    15:30-18:00  

n 1.4. (Út) Beseda pro miminka - Ukázka šátkování, přírodní kosmeti-
ka a hračky pro nejmenší - s H. Adamcovou, od 10 h.
n 2.4 (St) Burza obleèení ve stodole 10:00 -12:00 a 15:00 - 18:00
hod.
n 3.4. (Čt) Pohádkové ètení a tvoøení v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00
h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
n 3.4. (Čt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: drátkování,
madeira
n 7.-11.4. (Po-Pá) Týden otevøených dveøí
Přijďte se podívat na nový, krásný domeček - děti si mohou pohrát
uvnitř, na zahradě nebo ve stodole, uvaříme vám dobrou kávu nebo

čaj a ukážeme vše nové a krásné! Těšíme se na všechny!
n 10.4. (Ćt) Prezentace a beseda o výchovì dìtí s Mgr. Janou
Hrnèíøovou (specialistkou na rodinné vztahy, pozitivní výchovu a rozvoj
osobnosti dítěte). Téma: MILUJ SVÉ DÍTĚ, 17-19 hodin, 50 Kč/osoba,
hlídání dětí zajištěno
n 14.-18.4 (Po-Pá) Velikonoèní týden v MC Ratolest - velikonoční
tvoření, zpívaní … 
n 17.4. (Čt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h,téma: Tvoření z PET
láhví (kytky,šperky)
n 24.4. (St) Zahradní slavnost - èarodìjnice na koštìti! Od 16 hodin -
tvoření, soutěže, zpívání, opékání …

KARNEVAL V KNIHOVNĚ
Začal měsíc březen a s ním i

karnevalový týden v MC
Ratolest. Vyvrcholením celého
týdne byl  nedělní karnevalový
rej  v knihovně. Odpoledne
plné dětských písniček, soutěží
a zábavy se skutečně vydařilo!
Zúčastnilo se 30 dětí od nej-
menších až po školáky. Všichni
měli krásné masky a dobře se
bavili. Slovy jedné z maminek:
prostě úžasná pohoda! K dobré
náladě nám hráli prima coun-
try hudebníci z Týniště a šašek
Monika s námi tancoval,
soutěžil, znakoval a řádil.  Už
se těšíme na zahradní slavnos-
ti v MC Ratolest, kdy si
společně opět zatancujeme a
zazpíváme.

Hana Prokopová  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA - POZVÁNKY
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100 LET MĚSTEM

Až asi do roku 1885
rozprostíral se na rozloze
dnešních městských sadů jako
pozůstatek bývalého rybníka
bahnitý močál zarostlý hustým
rákosím. Zde hnízdily divoké
kachny, vodní slípky, sem
ploužily se na námluvy i domácí
husy, ale jinak celý ten močál
nesloužil k žádnému užitku.
Celý ten prostor byl líhní komárů
i jiného hmyzu a semeništěm
nemocí, hlavně prý, jak říkali
staří, zimnice.

Ve výše naznačené době
rozhodl se tehdy mladý pod-
nikavý pan ředitel spolkové
škrobárny (pozdější zakladatel
firmy Adolf Novotný a spol.), že
přemění tento močál, jak se
tehdy říkalo, v park. Ač, když se
o tom tu a tam zmínil, sklidil jen
úsměšek, přece jako technik,
který nabyl zkušenosti při
stavbě železniční trati Choceň -
Halbstadt (Meziměstí), kde
působil, než nastoupil místo ve
škrobárně a kde se naučil, jak
zacházet s různými terénními
obtížemi, nedal se zviklat a dal

se do práce. 
Zkonstruoval si základní plán a

vyznačil hlavní cestu, dnes
vedoucí od domku Zástěrova k
továrně Chudých. Po celé této
cestě vytvořil si zatím přechod z
otepí klestí, pak postupně v šíři
cesty dal dělat hluboký výhoz, z
jehož bahnitého materiálu dělal
podél cesty navážku a tak hod-

notným humusem zvyšoval
okolní terén.

Na jeho žádost mu zdejší
koželužny ochotně daly k dis-
pozici vyloužené tříslo, které se
až dosud házelo do řeky, neboť
parních strojů se tenkráte ještě
nepoužívalo. Tímto tříslem
zavážel vybrané jámy, určené
pro cestu, a tak se začala
budovat tato hlavní parková
cesta. Po ní stejným způsobem
pak cesty poboční. Tisíce for
navezlo humus vybraný z jam
na místa určená k osázení a
tisíce for třísla bylo dovezeno na
zaplnění vybraných jam ke
vzniku cesty. Všechny povozy i
dělníci podnikavce mimo kam-
paň byli stále pilně zaměstnáni
na úpravách cest i ostatního
terénu: vyváželi, zaváželi,
přiváželi stromky a keře a
radost byla z toho, jak tato
práce nesla zdárné výsledky.

Přes dvacet let pracoval na
zdolání tohoto bahniska. Kromě
svých potahů a lidí získával
pomoc od dodavatelů brambor
pro škrobárnu, z kteréhož

obchodního spojení získal také
dost povozů na dovoz třísla z
koželužen. (Každý zemědělec,
který přivezl fůru brambor do
škrobárny, odvezl i fůru zavážky
na zřízení parku.)

Když již terén byl tak zvýšen, a tím
i vysušen, a cesty schopny pře-
chodu a přejezdu potahy, navázal

styky s lesní správou, se zahrad-
níky okolních zámeckých parků a
od nich získával křoviny i stromy z
probírek, jimiž nynější sady osazo-
val. Z nich ještě ti silní velikáni jsou
jeho vypěstěnci, kteří, kdyby
uměli, mohli by vyprávět o velké
práci, vykonané pro zkrášlení
našeho města. Aby návštěvník
dnešních sadů mohl posoudit, co
námahy a obětavé práce stálo, po
čem dnes kráčí jeho noha, sloužiš
tato stručná noticka.
Čest památce průkopníka,
veřejností brzy nevděčně
zapomenutého, který věnoval
tolik lásky, námahy a práce pro
velké dobro našeho města!

MÌSTSKÉ SADY
Do středu města vklíněné
Novotného sady
vyrostly z rákosiny 
- vyrostly z odvahy jedince.
Jsou štědré stínem, 
oddech skýtají 
pro návštěvníků řady,
i  Cassanova šeptává zde 
lásku svojí Mínce.

Okysličují zdravě 
svých návštěvníků plíce,
jsou přírody ozdobou - a co více:
jsou hřištěm malých, 
velkých osvěžení zdrojem.
Nečiňme si však o nich 
mylný pojem
jsou vítaným též 
místem radovánek,
slavností i velkých sletů stánek.

Zde za večera přítmí 
i za úplňku luny
mandolíny pěvců lásky 
zaznívají struny.
I zahradou ptačích pěvců 
mohou směle slouti:
vždyť hostem zde i slavík: 
roztoužen na milostné pouti
písněmi lásky vábí 
v noci družku svoji
písněmi nesenými zdáli, 
z jihu - od Pistoi.

Dlouho do noci 
je slyšet jeho trilky,
jež v keři kdes notuje 
na počest svojí milky.
Tak sady dnem i nocí 
svůj úkol dobře plní,
za parna, i když vánek
jejich korunami vlní.

Čekáme! Otevřete zas´ 
brzy svoje brány
davům se standartou 
míru v čele
a zůstaňte nám 
šťastně zachovány,
od zkázy, již válka 
v světě stele.

Pozn. Pistoia, město na jižním
svahu Apenin, v jehož
zahradách je jeden z domovů
slavíků

Ukázka z veršované kroniky
Antonína Novotného, kterou
jsem otevřel při mapování histo-
rie firmy A. Novotný a spol.

Bopta

Pohlednice Palackých sadů

Pohlednice rybníka a Palackých sadů

Městský park
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 
V dubnu si připomeneme Pašijový
týden, Velikonoce, den svatého
Vojtěcha, svatého Jiří a
Filipojakubskou noc z hlediska
regionálních lidových zvyků a
tradic.  

PAŠIJOVÝ TÝDEN je týden před
Velikonocemi. Pojmenování "paši-
je" znamená utrpení, ponížení a
týká se umučení Ježíše Krista. Lidé
vykonávali kromě běžných povin-
ností veškeré nutné přípravy k
oslavě Kristova zmrtvýchvstání. V
kostelech se předčítaly pasáže z
evangelia, zněly pašijové písně a
někde se konaly i pašijové hry.

KVÌTNÁ NEDÌLE - Lidé si nechá-
vali v kostele posvětit větvičky z
jívy či jiného stromu a věřili, že tak
ochrání svůj dům od nemocí,
bolestí, nedostatku úrody apod.
Hospodáři zapichovali do rohu
pole dvě větvičky křížem přes
sebe; pro požehnání úrody, proti
bouřím a krupobitím. Zastrkovali je
také pod trámy stavení proti ohni. 
O Květné neděli se uřízl vrbový
proutek, který měl pomoci majiteli
nalézti černou slepici, která rodí
zlatá vejce. Pokud někdy takové
vajíčko naleznete, musíte jej scho-
vat do slámy a o půlnoci jej
zaneste na křižovatku. Tam ho
položte na zem a zamávejte nad
ním vrbovým proutkem. Říká se, že
se vám zjeví duch, který vám prý
splní každé přání.  

MODRÉ PONDÌLÍ - bylo dnem
střídmosti a symbolické očisty.
Dodržoval se klid, mlčenlivost a
podávaly se pouze postní pokrmy. 

ŠEDIVÉ ÚTERÝ - v šedivé úterý
hospodyňky uklízely a vymetaly z
domů pavučiny. 

SAZOMETNÁ STØEDA - vymetaly
se komíny a bílila se stavení. 

ZELENÝ ÈTVRTEK - byl dnem
odprošení. Hříšníci byli přijímáni
zpět do církve, utichaly kostelní
zvony, které "odlétaly do Říma".
Místo vyzvánění zvonů běhali
chlapci řehtat s řehtačkami,
hrkačkami a klapačkami; společně
s děvčaty zpívali:

My Jidáše honíme 
a dřevem mu zvoníme.
Kdo ho viděl, ať nám poví 
o nevěrném Jidášovi.
Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil, 

že jsi Pána Krista židům prozradil?
Za to musíš v pekle hořit,  
s čertem, ďáblem se tam mořit.
Až Jidáše chytíme, 
do ohně ho hodíme.

Honit Jidáše na Zelený čtvrtek je
starý zvyk, který se traduje od 16.
století. Z 12. století je znám zvyk
umývání nohou jako součást
večerní liturgie. Se Zeleným
čtvrtkem je spojena i poslední
večeře Ježíše s jeho 12 učedníky,
při které Ježíš ustanovil přijímání
chleba a vína na znamení svého
těla a krve. Při této večeři Ježíš
usvědčil Jidáše ze zrady.

Ráno lidé vstávali velice brzy,
pomodlili se a omyli se rosou,
která prý zabraňovala onemoc-
něním šíje. Hospodyně ještě před
východem slunce zametaly pod-
lahu; smetí odnášely na křižovatku
cest - to aby se ve stavení nedržely
blechy. Někde se zvonilo paličkou
na hmoždíř, aby se ze stavení
odehnaly myši a hmyz. Ráno měly
hospodyně připravené napečené
ploché, točené žemle - jidášky,
které se rozkrájely a namazané
medem se podávaly k snídani.
Tradovalo se, že kdo snědl před
východem slunce jidáše
namazaného medem, byl po celý
rok uchráněn před uštknutím hada
a píchnutím vosy. Ve většině rodin
se držel přísný půst. Dovoleno bylo
jíst také vše zelené (špenát, hrách,
zelí), aby byl člověk po celý rok
zdráv. Z domácích prací se hospo-
dyně věnovala vymývání másel-
nice, aby se v ní dobře mléko
stloukalo, umyla nábytek i pod-
lahu. Muži v tento den vyráběli z
březových větví košťata, aby se jimi
vymetlo vše živé a neživé, co by
stavení škodilo. Někde dělávali
slaměná povřísla (pletence),
máčeli je v proudící vodě a každou
krávu ve chlévě jimi třikrát přejeli
od hlavy k ocasu. Sel se i len a
hrách, to aby dobře rostl a dal
bohatou úrodu. 
Zajímavé bylo, že naši předci pojí-
dali na Zelený čtvrtek jívové
kočičky. Jedly se nejen u nás v
Podorlicku, ale kočičky "polykal i
ostatní lid český, ruský a polský".
Tradovalo se, že snědení sedmi
kočiček z rané vrby zahnalo zimni-
ci a bolení zubů. 

VELKÝ PÁTEK -  Na Velký pátek si
připomínáme smrt Ježíše Krista.
Držel se přísný půst, domy se
rozprostíralo ticho a smutek. V

domácnostech se nesmělo prát
prádlo, protože se věřilo, že by se
prádlo namáčelo místo do vody do
Kristovy krve. Prádlo nesmělo ani
viset, aby se nepřivolal suchý rok.
Hned zrána se dávaly větrat peřiny,
aby se v nich nedržely blechy.
Hospodyně před východem slunce
vymyla díže na pečení chleba,
máselnici třemi křížky požehnala a
dovnitř hodila trochu svěcené soli.
Také se věřilo, že se mezi 12. a 13.
hodinou otevírají skály a země s
poklady.
Velký pátek byl významným dnem i
pro hospodáře, co se týká péče o
dobytek. Řádně umytý dobytek se
zaříkával, aby nebyl nemocen a
neublížily mu čarodějnice. V
postroji měl proti nekalým černým
živlům zapleteno vždy něco čer-
veného. U ovocných stromků se
hospodáři v každém rohu sadu
pomodlili tři modlitby za hojnou
úrodu ovoce, poté vešli do stodoly,
vzali cepy a třikráte obešli humno,
tlukouce cepem o zem, prý aby
vyplašili krtky. Nesměly se prořezá-
vat stromy, odvážet hnůj či jinak
těžce pracovat…hrozilo, že by
zemřel někdo z rodiny.

BÍLÁ SOBOTA - název Bílá sobota
vznikl od bílého oblečení, do
kterých se po křtu oblékali nově
pokřtění. Ponořením se do vody,
symbolizujícím ponoření se do
smrti, se člověk znovu narodil k
očištěnému životu a byl veřejně při-
jat do církve.

NEDÌLE - BO�Í HOD VELIKONOÈNÍ
Ráno na Boží hod lidé přinášeli do
kostela potraviny a po skončení
mše si pokrm nechali posvětit.
Světila se různá masa, slanina,

holoubata, ryby, chléb, koláče,
vejce, mléko i med, která se v
poledne také jedla. Pekl se
mazanec, původně však nebýval
vždy sladký, jak ho známe dnes -
připravoval se ze sýra a vajec,
někdy z tvarohu, později se plnil
slaninou či uzeným masem. Z mas
se na sváteční velikonoční stůl
podávala masa jehněčí, kůzlata,
telecí vše řádně upraveno bylinka-
mi, kopřivami, vejci, nádivkami
apod. K tradičním velikonočním
pokrmům odedávna patřila vejce.
Po návratu z kostela o Božím hodě,
museli naši předci sníst posvě-
cené velikonoční vajíčko, aby prý
nikdo z nich nezabloudil. Kdyby se
tak stalo, měl si vzpomenout, s
kým společně jedl velikonoční
vejce a určitě prý nalezne cestu k
domovu. 
Dopoledne se před kostelem světil
oheň. Hospodyně vzaly ze stavení
polínko, které kladly na oheň před
kostelem, a když kněz oheň
posvětil, hospodyně si své polínko
vzala a jím zažehla nový oheň ve
svém domě. Z ohořelých dřívek se
tvořily křížky, které se zapichovaly
do půdy na poli, a popel z posvě-
ceného ohně se rozmetal po poli.
Hospodáři doufali, že budou mít
velkou úrodu. Na zahrádkách lidé
třásli stromky, aby je probudili.  Ve
městech se konaly různé cechovní
společenské akce. V Týništi nad
Orlicí, Rychnově nad Kněžnou,
Vamberku a v Dobrušce se hrávala
tzv. "balviska" nebo "valbiska". Bylo
to koulení velikonočních vajíček po
speciálně upravené dráze. Na
vajíčka se přijímaly sázky; které
vajíčko nejdále "doběhlo a
dokutálelo se", jeho majitel vyhrál.

Křest v řece Orlici v červenci 1929
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 
SVATÝ VOJTÌCH (23. duben)
Na svatého Vojtěcha se konaly "sva-
tovojtěšské" oslavy, poutě a trhy.
Tento den je opředen spoustou
lidových pověr a zvyků: den před 23.
dubnem chodily dívky do lesa chytat
mladé divoké holuby. Časně ráno
23. 4. holuba odnesly pod komín
černé kuchyně, pravou rukou si ho
přidržely pod srdcem a levou, v níž
držely rukáv košile, udělaly ve
vzduchu tři kruhy. Holoubka na to
vyhodily do výše, aby mohl prolét-
nout komínem ven na svobodu.
Přitom myslely na svého milého a
zaříkávaly tento čin různými říkanka-
mi na podporu lásky a získání
milého. 
Kouzelnou moc měl i jetelový
čtyřlístek. Utržený 23.4. má prý
čarovnou moc. Lidé se domnívali, že
pokud měl jetel čtyři lístky - zname-
nalo to milost, pět lístků děti, šest
lístků štěstí, sedm lístků smrt. Ten
poslední se sedmi lístky si nikdo
nedovolil z trávy utrhnout.  A aby to
nebylo tak jednoduché, lístek se
musel někomu zašít do oděvu. A tak
se mužským tajně šil čtyřlístek do
čepice nebo do oděvu - to když hrál
chlap karty - aby vyhrál. Dívky měly
čtyřlístek zašitý v oděvu proto, aby
neměly při tanci nouzi o tanečníky.
Mládenci drtili sušený čtyřlístek do
vína, které dali vypít svému děvčeti;
ta prý samou láskou k dárci jen
zahořela. Komu se sušený čtyřlístek
strčil do kapsy, aniž by o tom věděl,
ten všude kam kráčel, štěstí měl. 

SVATÝ JIØÍ (24. duben)
Den svatého Jiří byl v Podorlicku spo-
jen s řadou rituálů v hospodářství.
Věřilo se, že se nesmí šlápnout na
pole, jinak nevzejde úroda.
Hospodáři proto chodili na kraj pole
zapichovat křížky, aby úroda dobře
vzešla; často se obětoval beránek a
uspořádala se hostina. Zapíjelo se i
první jehňátko narozené před
svátkem sv. Jiří. Splácely se úroky z
půjček, odváděly se daně a čeledíni
mohli odejít ze služby. 
V Týništi nad Orlicí se za dobrého
počasí začínala bělit lněná plátna
na rybníce Štočku, kde bývalo bělid-
lo. Bílení začínalo po svatém Jiří a
trvalo až do svatého Ducha. 

FILIPOJAKUBSKÁ NOC  (30. duben) -
OSLAVA ČARODĚJNIC 
Za starých týnišťských časů se
oslavy a pálení čarodějnic odehráva-
lo na dvou místech: v třebechovické
ulici vedle dnešního hřbitova a čas-
tolovické ulici "Za kopcem". Při této
oslavě nesměl chybět žádný

týnišťský kluk a stará košťata, jež se
při tom pálila. Dlouho se tu drželo i
troubení nebo zvonění proti
mrakům, a to až do doby císaře
Josefa II, kdy tuto práci obstarávali
za určitý plat staří kantoři. S čaro-
dějnicemi nebyly žádné žerty, jak
dokládá úryvek ze staročeské
divadelní hry vydané J. Jirečkem,

kdy kupec vytýká babám čaro-
dějnicím, že mnohá…

"… na svatého Filipa, 
své čáry rozličně lípá.
Chtíc zkusit svého štěstí,
běží úprkem k rozcestí,
tam lidských dobytků pase,
znamená je na ocase…
Tak lidským dobytkům škodí,
sobě užitek přivodí."
"Po krchově nahé chodí,
svini neb psa s sebou vodí,
aneb černou slepici,
tu sobě chová v světnici.
Na tom potom jezdí, lítá,
aneb dřív, než kohout zpívá,
svého řemesla užívá."

Mimo to staré báby čarodějnické
vykopávají koření "ďáblík, toliku a
verbénu" a draze je prodávají
šenkýřkám; uřezávají provazy ze
šibenic a vozí na hřeblu děvky. Při
zatmění ujídají z Měsíce, lítají na
pometlu nebo kozlu až do doby než
kohout zazpívá. 
Hospodáři měli dost práce; museli
vyčistit a prohlédnout všechny
hospodářské prostory, shrabat hnůj
na hnojišti, uklidit dvůr. Hospodyně v
domě smýčila všechny kouty a
vymetala popel z kamen, čímž se
celá domácnost zbavila nečistých
sil. Proti zlým silám pomáhalo
udělat svěcenou křídou na vrata či
dveře kruh nebo tři křížky;  na vstup-
ní práh do domu či chléva naklást
drny a do nich zapíchat trnité zelené
větvičky, aby síly nepřekročily práh
stavení. Večer mládež při ohních

spálila stará košťata, kterými přes
den hospodyně vymetla z příbytků
všechny čarodějnice. Čarodějnice se
pak scházely na křižovatkách cest -
a tam už na ně čekali jiní mládenci a
odháněli je práskáním bičem,
rachotem, hlukem a později i střel-
bou. 
Dubnové pranostiky 

pro zahrádkáøe: 

n "Prší-li o Velikonočním hodu, bude
v létě nouze na vodu"
n "Prší-li v noci na Bílou sobotu,
bude málo třešní"

n "Hodně-li v dubnu vítr duje,
stodola se naplňuje"
n "V březnu prach a v dubnu bláto,
rolníkovi jest nad zlato" 
n "Je-li v dubnu teplý déšť, hojné
požehnání jest"
n "V dubnu prorokuje rachot hromů,
mráz že více neuškodí stromu"
n "Bouřky před svatým Jiřím věští
rok studený, po svatém Jiří teplý"
n "Jak dlouho před svatým Jiřím
bouří, tak dlouho po něm bude ještě
zima"
n "Přijde-li před Jiřím bouře, bude
dlouho za kamny dobře"
n "Před Jiřím sucho, po něm mokro"
n "Svatého Marka deštivo - sedm
týdnů blátivo"
n "Brambory sázej na svatého
Marka - bude jich plná jamka"
n "Bouřky v dubnu zvěstují mokré
léto" 
n "Na Jakuba a Filipa zelená se
každá lípa"
n "Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají"

Ing. Jana Galbièková
z knihy: 

Lidové zvyky a tradice Podorlicka

Bělení prádla 1940
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VZHŮRU NA FINÁLE DO PRAHY

Tak jako vloni se i letos Studio moderního
tance Jiřiny Bednářové (SMOT) zúčastnilo
soutěže Taneční skupina roku. Po velké dřině a
přípravě jsme se vydali na krajské semifinálové
kolo do Chrudimi, kde se 16. 3. soutěž
uskutečnila. 

V kategorii "Baby" děti obsadily skvělé 1.
místo. V kategorii "Děti" a "Juniorky" obsadily
výborné 2. místo. Všechny kategorie SMOT
Týniště postupují do finále mistrovství Čech do
Prahy, respektive do Chrudimi, kde se 27. 4.
soutěž uskuteční. Přáli bychom si postoupit na
mistrovství republiky, kde bychom po loňské
úspěšné 11. příčce chtěli opět dosáhnout
pěkného umístění. Jsme rádi, že můžeme
reprezentovat a propagovat naše malé město.
Držte nám palce!

Za hrdé rodièe Luboš Rydrych
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HUDEBNÍ SOUTĚŽ

Eliška Köhlerová Karolína Diewocková 

19. ROČNÍK TÝNIŠŤSKÉHO SWINGOVÉHO FESTIVALU JARDY MARČÍKA

Po roce čekání nastal opět čas příprav a organizace největší
kulturní akce v našem městě. Swingový festival se v letošním
roce uskuteční již po devatenácté, ale mnoho věcí bude nových
jak pro organizátory, tak i pro posluchače a návštěvníky. Z důvo-
du přestavby divadla a omezení prostoru na Tyršově náměstí byli
organizátoři nuceni najít nové vhodné místo. Pro konání akce
využijí pořadatelé areál chovatelů -"Bobkárnu". Objevily se již
názory, proč se nevyužijí prostory náměstí či parku?  Z hlediska
vytvoření vhodného zázemí pro účinkující a kvalitního
zabezpečení celé akce není z finančních, organizačních a
bezpečnostních důvodů možno zajistit výše navrhované prosto-
ry (náměstí či park). 

Nejedná se však o jedinou změnu letošního ročníku. Již něko-
lik let je festival dvoudenní akcí, kdy koncerty probíhají v pátek
a sobotu. V letošním roce bude tato tradice dodržena, ale s tím
rozdílem, že za hlavní festivalový den bude považována sobota

7. června, kdy program začne již v 15 hodin a představí se 7 - 8
kapel v prostoru "Bobkárny". Novinkou pro návštěvníky bude
snížené vstupné pro studenty. V areálu bude zajištěno vše tak,
jak byli návštěvníci zvyklí z předchozích ročníků - občerstvení,
toalety a parkoviště.  V pátek 6. června program festivalu začne
v sále bývalého městského kina a začátek je plánován na 19.
hodinu. Programy na oba dva dny zveřejní organizátoři v
průběhu měsíce dubna na stránkách festivalu, základní
umělecké školy či města Týniště nad Orlicí.

I přes všechny nezbytné změny doufáme, že festival bude mít
stejný úspěch a návštěvnost jako v letech minulých!
Organizátoøi festivalu

www.swingtyniste.webnode.cz

www.zustyniste.cz

www.tyniste.cz

Tereza Myšáková

V minulém období proběhla okresní kola soutěží ZUŠ ve hře na
kytaru, klavír a v soutěži smyčcových nástrojů.  Mezi těmi, kteří
svedli soutěžní klání v Kostelci nad Orlicí (kytara), Rychnově nad
Kněžnou (smyčcové nástroje) a v Týništi nad Orlicí (klavír) byli i žáci
naší školy. Ve velké konkurenci našeho okresu se stali vítězi svých
kategorií klavíristé Karolína Diewocková a Ondřej Blažek a violon-
cellistky Eliška Köhlerová a Jaroslava Čechová. Dále dosáhli žáci
naší školy na 2. místa (kytara - Martina Kerhartová, klavír - Eliška
Koldinská, Tereza Richterová, Veronika Janegová, Kateřina
Musilová, housle - Adéla Kosinová a violoncello - Tereza
Buchtelová).  Na 3. místě se umístila Eliška Milá (klavír), Šimon
Peterka, Veronika Volejníková a Veronika Matějková (všichni
housle). Čestné uznání obdržela houslistka Rebeka Skořepová. K 1.
místům přidaly Karolína Diewocková a Eliška Köhlerová postup do
krajského kola soutěže. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupu-
jícím popřejme hodně sil a štěstí při klání nejlepších muzikantů v
Královéhradeckém kraji.                                                Pavel Plašil
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PAMÁTNÉ STROMY PODORLICKA

LÍPA U SKUHROVA 

Za památnými stromy
nemusíme vždy mířit do těžko
přístupných lesních porostů
jako tomu bylo doposud.
Většinu z nich naopak
najdeme na volných pros-
transtvích nebo přímo u lid-
ských obydlí. Bývají to stromy
nezřídka vysazené člověkem
na památku nějaké významné
události. Krásným příkladem
takového stromu je určitě lípa
malolistá u Skuhrova nad
Bělou, která už zdálky vypadá
jako památník a nás hned
napadne, že tu nevyrostla
sama od sebe. 

Podle lidové tradice byla
skuhrovská lípa vysazena na
paměť zrušení roboty roku
1848, ale jiný zdroj zas uvádí,

že se tak stalo již o deset let
dříve. Tehdy místní páter a
pokrokový člověk Josef Rubín
spolu s lidmi z okolí zavezl
vytěžený lom hlínou, na
nejvyšším místě navršil mohylu
a na ní pak náš národní strom
zasadil. K myšlence
zušlechťovat pustá místa jej prý
přivedl příběh statečného
Robinsona Crusoe. Rubínova
lípa stojí v polích na návrší táh-
noucím se severně od
Skuhrova směrem k Dobrému.
Pokud se do této části
Podorlicka někdy vydáte, neza-
pomeňte mimo jiné navštívit
pozůstatky skuhrovského
hradu. Mohutné zdi hradního
paláce tu už nenajdete, zato si
zde můžete rozšířit obzory výh-
ledem ze třípatrové dřevěné
vyhlídky.

KAŠTANOVNÍK 
V LIBERKU

Druhým příkladem stromu
člověkem záměrně vysazeným
je kaštanovník jedlý v Liberku.
Tento druh, jehož domovinou
je Malá Asie a Černomoří, se
do Čech dostal v polovině 16.
století prý zásluhou samot-
ného krále Ferdinanda I.
Habsburského. Kaštanovníku
se pro jeho chutné a výživné
plody brzy začalo říkat "strom
dávající chléb" a nebylo
výjimkou, že se v dobách
neúrody a hladomoru stával
jediným zdrojem potravy
chudých horalů. Proto také byl

před dvěma sty lety v Liberku
kaštanovník pravděpodobně
vysazen. V jižních zemích je
tento strom daleko více
využíván a ceněn; například z
jeho kvalitního dřeva se vyrábí
téměř vše od pletených košíků
až po nábytek. 
Na kaštanovník se v Liberku
lehce doptáte, není to ale jed-
iná zajímavost, kterou může
tato podhorská ves nabíd-
nout. Hlavním lákadlem je
nepochybně dřevěný kostel sv.
Petra a Pavla, který spolu s
farou a zvonicí tvoří jedinečný
areál lidové architektury. 
Jaro je tu - můžeme vyrazit!

Text a foto: Adam Prokeš

Kaštanovník jedlý v Liberku

Památná lípa malolistá u Skuhrova
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KDE TRÁVIT VELIKONOČNÍ VÍKEND? KUŽELKÁŘI ZVOU NA KUŽELNU

Mnozí jistě pamatují oblíbenou tradici koulení, které se po
dlouhé roky na týnišťské kuželně konalo. Po odmlce a pove-
deném loňském ročníku je tu další Velikonoční koulení, které
místní kuželkáři pořádají. Zvána je široká veřejnost toužící po
tom, vyzkoušet si sport, který má v našem městě rozhodně
dlouhou tradici, ale ne všichni ho znají, či někdy vyzkoušeli.

Jak ti, co oblíbené koulení navštěvují pravidelně, tak ti, co
navštíví týnišťskou kuželnu poprvé, mohou vyzkoušet svůj um v
poslání koule proti devíti stojícím kuželkám. A to za symbolické

2 koruny/hod. V případě povedené pětihodové série je šance na
umístění a získání ceny, o čemž rozhodne nedělní rozkulování. A
první cenou je již tradiční živý beránek, doplněný o spoustu
dalších cen.

Po celou dobu je všem k dispozici široký sortiment občerstvení,
a to v podobě nealko i alko nápojů, popřípadě něčeho na zub.
Všichni jste srdečně zváni. 

Oddíl ku�elkáøù
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MASOPUST V KŘIVICÍCH SPOJIL VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE!

Letos poprvé jsem se pustila do
tvorby masopustního kostýmu.
Protože nevládnu návrhářským
ani krejčovským talentem,
vymyslela jsem si kostým maškary
- prostě na sebe navléknu kus
hadru a bude.... Během asi 20
minut se mé myšlenky začaly rýso-
vat viditelněji a nakonec jsem z
povlaku na peřinu pro sebe a z
povlaku na polštář pro dceru
vytvořila kostým jarní víly. Tedy,
pokud si kostým na sebe vzala
dcera, tak jako víla vypadala, ale
když jsem se oblékla já, už to
připomínalo spíše strašidlo, a tak
jsme se s dcerkou shodly na kom-
promisu - šly jsme za jarní
skřítky....

Téma našich kostýmů bylo
provázané počasím, neboť
slunce svítilo a hřálo od samého
rána, aby mě povzbudilo v real-
izaci mých kostýmových
myšlenek. Manžel sešil dvě ovčí
kůže, hodil si je přes ramena a
vydal se cestou pasáčků ovcí.
Všechny nás hlídal syn - voják.
Když jsme celá rodina přišli k
altánu Roubinka na návsi Křivic,
čekaly nás kostýmy opravdu
různorodé, vydařené a musím

podotknout, že letos i ti, kteří
převlekům moc neholdují
(počítám mezi ně i sebe) oprav-
du drželi "basu" a v kostýmu
přišli. Přišly mezi nás i nové
tváře, což jen dokazuje, že orga-
nizace různých společných
setkání má smysl. Bylo se na co
dívat. Vezmeme-li v úvahu, že v
Křivicích žijí asi dvě stovky oby-
vatel a na akci přišlo něco
kolem čtyřiceti lidí, musíte sami
uznat, že účast byla více než
početná.

Dokonce jsem zjistila, že na
karneval může jít i celá firma,
jak mi to dokázal kominíček
Pepíček se svou firmou
Kominictví Drumel. Náš křivický
kominíček má totiž bolavou
nohu, která je již delší čas v
rekonvalescenci, ale přesto si
karneval nenechal ujít a tak
svou firmu "zpojízdnil". Dalším,
který se nechal čas od času
vozit, byl pašík Jonáš, kterého si
pyšně na projížďku vyvezl pan
Ptáček - zdejší řezník, kupec a
sedlák v jedné osobě…
Letos se organizátorkám povedlo

spojit všechny generace Křivic - ti
mladší vyrazili do průvodu masek,

ty starší jsme potěšili návštěvou,
písničkami, tancem a odměnou
nám byly nejen jejich úsměvy, ale
také něco malého na zub či
sklenička na "žízeň". Kdo měl
občerstvení málo, mohl se na
závěr našeho průvodu "doobčer-
stvit" na místním fotbalovém hřišti,
kde na nás čekal otevřený stánek
a bujaré veselí nedělního dne zde
bylo ukončeno.

Musím s potěšením konstato-
vat, že se tato akce mimořádně
povedla a osobně mě velmi těší,
že, i když se o dění v naší ves-
ničce stará "mládež", neza-
pomínáme při tom na starší oby-
vatele, kteří nás vždycky rádi
přivítají ve svých obydlích. 
Masopustní průvod byl oboha-
cen hudebním doprovodem, za
který tímto moc děkujeme,
protože teprve s kytarou, har-
monikou a klarinetem to byl
opravdu neskutečný zážitek.
Během našeho putování

prováděly některé masky drob-
né žertíky a to byla panečku
legrace, když se nevinný šprým
otočil vůči samotnému iniciá-
torovi - "viď, křivický mlynáři?" :-
).

Na to, aby se ale nestalo nic
závažného, dohlížel jak dozor
hasičský, zdravotnický, tak i
armádní. Myslím, že i pan Král
doprovázen svou královskou
rodinou a královským dvorem,
musí konstatovat, že vše
proběhlo bez újmy na zdraví či
cti a pro příští rok nám - pod-
daným opět hromadné setkání
povolí...

Těšíme se na další akci, kterou
bude asi dívčí koleda, a děku-
jeme organizátorkám za
veselou masopustní neděli.

Za Køivice Jitka Mašková

Fotogalerii naleznete na čtvrté
straně obálky.

provoz:  tel.: 494 381 297
Pila Borohrádek                     
Havlíčkova 580
517 24 Borohrádek             po - pá

7,00 - 15,00 hod

(manipulační sklad)

Nabízíme Vám (s dopravou) :

m palivo tvrdé štípané, rovnané
m palivo měkké odřezky
m mulčovací kůru
m plotovky



SÍDLO MATEŘSKÉHO CENTRA RATOLEST HÝŘÍ BARVAMI!

To, �e je v dnešní dobì tì�ké
cokoli realizovat vzhledem k okol-
nostem, �e je èlovìk závislý na
pøíspìvku jiných, nebo� na to
nemá z vlastní kapsy, to je známá
vìc. To, �e èlovìk èasto radìji
"hodí flintu do �ita", ne� aby vyna-
lo�il dost znaèné úsilí na cestì
vedoucí k vysnìnému cíli, je snad
ještì známìjší. Ale to, �e kdy� se
chce, skoro všechno jde, to je
potøeba stále pøipomínat. Kdy�
má èlovìk cíl ušlechtilý, myšlenku
èi nápad, který bude pøínosem i
pro ostatní, pak má cenu bojovat.
Mateøské centrum Ratolest, do
kterého chodí poslední dobou
stále více maminek s dìtmi, a� u�
na zájmové krou�ky èi jen tak na
hraní a popovídání, u� dlouhou
dobu potøebovalo zásah
øemeslníkù a pomocných rukou,
aby v nìm bylo útulno a lépe.
Sama jsem byla svìdkem toho,
�e v zimì bylo studeno od nohou
a okny "vcházel" chladný vzduch,
který chtìl asi také mezi dìti.
Proto se rozhody zástupkynì MC

Ratolest ke krokùm, které mìly
vést ke zlepšení. Bohu�el se ale
sešly s negativním vyjádøením,
kdy� v roce 2012 �ádaly o dotaci
z Programu rozvoje venkova
(dotaci vyhlašuje Místní akèní
skupina NAD ORLICÍ (MAS). Cesta
pøíprav byla slo�itá a výsledek
neúspìšný. Dost lidí by to odradi-
lo. Vedení MC Ratolest ale ne.
Kdy� MAS v roce 2013 vyhlásilo
další výzvu dotací, opìt se MC
pustilo do boje a úspìch se
dostavil. 22.10. 2013 byla
schválena DOTACE z Programu
rozvoje venkova pro MC Ratolest
s názvem projektu: Zateplení
budovy MC Ratolest (výmìna
oken, dveøí a vitríny).
Tyto projekty se musí pøedfinan-
covat a zde pomohlo mìsto
Týništì, které se pøedfinancování
i dofinancování celého projektu
ujalo. Probìhlo výbìrové øízení,
které vyhrála firma MATRIX, a. s.,
z Rychnova nad Knì�nou a na
konci února byla naplánovaná
realizace projektu.

Nastala sice nároèná, ale pro
MC radostná práce, proto�e
všichni zúèastnìní vìdìli, �e se
podílí na nìèem, co si dlouho
pøáli, o co usilovali a co bude
slou�it všem. Maminky s dìtmi
spoleènými silami prostory MC
vyklidily, zasadila se nová okna a
dveøe, pak se domeèek vymaloval
a potom došlo na zateplení pod-
lahy a polo�ení kobercù.
Následnì zase spoleènými silami
maminky s dìtmi do domeèku
nastìhovaly vše potøebné, uklidily
a pak u� se "jen" radovaly z dobøe
vykonané práce. Okna tìsní, vítr
jimi nemá šanci na nezvanou
návštìvu vejít, od podlahy je teplo
a høejí i veselé barvy na stìnách
prostor. Spokojeni jsou opravdu
všichni, kobercù si nejvíce u�ívají
malá miminka pøi svých
"výpravných" cestách za
poznáním, dobøe je tam všem. 
Je potøeba podìkovat paní Ing.
Janì Galbièkové za zpracování
projektu, panu M. Sofilkanièovi -

malíøi z Jaromìøe, panu Burdovi,
který je majitelem místní rodinné
firmy Burda interiéry a zajistil
zateplení podlahy a polo�ení
kobercù. Je potøeba podìkovat
všem, kteøí pomáhali. Velké díky
za pøidìlení dotace a velké díky
mìstu Týništì nad Orlicí za
pomoc pøi jejím zrealizování. MC
Ratolest má i nìkolik drobných
sponzorù, jejich� pøíspìvky také
napomohly k zútulnìní prostor.
Zmíníme se o nich v dalších
èláncích o MC.

7. - 11. 4. 2014 bude TÝDEN
OTEVØENÝCH DVEØÍ! Pøijïte se
podívat na nový, krásný domeèek
- dìti si mohou pohrát uvnitø, na
zahradì nebo ve stodole. Uvaøí
vám zde dobrou kávu nebo èaj a
na vlastní oèi se mù�ete
pøesvìdèit, �e kdy� má èlovìk
dobrou a pøínosnou myšlenku,
stoji za to se za ni rvát!

Jitka Mašková
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